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Canal de duș TECEdrainline, drept, cu bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal drept pentru instalare în șapă, cu flanşă și bandă de etanșare
Seal System, pentru crearea unei conexiuni testate și certificate a canalului de
duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Constă din:
• Corp de canal cu flanşă din oțel inoxidabil lustruit, material 1.4301 (304)
• Bandă de etanșare Seal System pentru instalare de către client cu 

hidroizolație lichidă sau compozită
• Cleme de prindere pentru ancorarea în șapă și montarea picioarelor de

montaj opționale
• Orificiu de scurgere pozitionat central
• Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit și pentru a asigura un efect de

auto-curățare
• Garnituri

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 711, 811, ... mm Lungimea 
vizibila dupa instalare = 651, 751, ... mm
Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 150 mm
Latime vizibila dupa instalare = 71 mm

Înălțimea de montaj pana la marginea superioară a nivelului pardoselii finisate
(în funcție de sifon):
• 67 mm cu sifon "vertical"
• 68,5 mm cu sifon "extraplat"
• 95 mm cu sifon "plat"
• 120 mm cu sifon "standard"
• 148 mm cu sifon "max"

Vă rugăm să comandați separat:
• Grilă de design sau canal pentru placare ceramică
• Sifon
• Picioruse de montaj (opțional)
• Covor de izolare fonică (opțional), pentru respectarea nivelului de izolare

fonică în conformitate cu nivelurile de protecție la zgomot DIN 4109 și VDI
4100 (SSt) I la III
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Lungime
nominala

Lungime
totala (L)

Dimensiunea vizibila
dupa instalare Cod UL 1 UL 2 €/buc.

700 mm 711 mm 651 mm 600700 1 buc. 40 buc. 198
800 mm 811 mm 751 mm 600800 1 buc. 40 buc. 207
900 mm 911 mm 851 mm 600900 1 buc. 40 buc. 216

1000 mm 1011 mm 951 mm 601000 1 buc. 40 buc. 225
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601200 1 buc. 20 buc. 242
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601500 1 buc. 20 buc. 269

Lungimi personalizate, design exclusiv
Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificaţiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în
momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele
personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.
Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

TECEdrainline – Canale de duș din inox, drepte

284 * Informații cu privire la sistemul de etanșare pot fi găsite online la www.sealsystem.net.
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Canal de duș TECEdrainline, drept, cu suport vertical pe perete și bandă de
etanșare Seal System*

Corp de canal drept pentru instalare verticală pe perete, în șapă, cu flanşă și
bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate și certifi-
cate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Constă din:
• Corp de canal cu flanşă din oțel inoxidabil lucios, material 1.4301 (304)
• Bandă de etanșare Seal System pentru instalare de catre client cu 

hidroizolație lichidă sau compozită.
• Talpă de susținere din inox pentru fixarea pe placa de beton sau pentru

fixarea piciorușelor de montaj (opțional).
• Orificiu de scurgere poziționat central
• Pantă internă pentru un drenaj îmbunătățit și pentru a asigura un efect de

auto-curățare
• Garnitură de etanșare

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 711, 811, ... mm Lungimea 
vizibila dupa instalare = 651, 751, ... mm
Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 124 mm
Latime vizibila dupa instalare = 69 mm

Înălțimea de instalare până la marginea superioară a pardoselii finite (în 
funcție de sifon):
• 67 mm cu sifon "vertical"
• 68,5 mm cu sifon "extra-plat"
• 95 mm cu sifon "plat"
• 120 mm cu sifon "standard"

Atenție: Nu este compatibil cu sifonul "max"!

Vă rugăm să comandați separat:
• Grilă de design sau grila pentru placare cu ceramică
• Sifon
• Piciorușe de montaj (opțional)
• Covor de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului

de zgomot conform cu DIN 4109 și nivelele de protecție la zgomot VDI
4100 (SSt) I la III
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Lungime
nominala

Lungime
totala (L)

Dimensiunea vizibila
dupa instalare Cod UL 1 UL 2 €/buc.

700 mm 711 mm 651 mm 600701 1 buc. 32 buc. 214
800 mm 811 mm 751 mm 600801 1 buc. 32 buc. 224
900 mm 911 mm 851 mm 600901 1 buc. 32 buc. 233

1000 mm 1011 mm 951 mm 601001 1 buc. 32 buc. 245
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601201 1 buc. 16 buc. 261
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601501 1 buc. 16 buc. 287

Lungimi personalizate, design exclusiv
Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificaţiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în
momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele
personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.
Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

TECEdrainline – Canale de duș din inox, drepte

* Informații cu privire la sistemul de etanșare pot fi găsite online la www.sealsystem.net. 285
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Grilă de design pentru placare ceramica TECEdrainline "plate II", pentru ca-
nal de duș, drept

Grilă de design pentru placare ceramică pentru canal de duș
TECEdrainline, din oțel inoxidabil. Sarcină maximă de 300 kg pe baza clasei
de încărcare K3. Plăcile ceramice se monteaza de către client folosind un ade-
ziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază de rășină epoxi.

Atenție:
Verificaţi adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm lucios 600772 1 buc. 95
800 mm lucios 600872 1 buc. 107
900 mm lucios 600972 1 buc. 119

1000 mm lucios 601072 1 buc. 132
1200 mm lucios 601272 1 buc. 156
1500 mm lucios 601572 1 buc. 193

Design "plate II"

643, 743, ...

641, 741, ...

48

1
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Grilă de design pentru canal pentru placare ceramică TECEdrainline "plate",
pentru canal de duș, drept

Grilă de design pentru placare cu ceramică, pentru canal de duș
TECEdrainline, din oțel inoxidabil, cu margini vizibile lucioase. Sarcină maximă
de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se montează de
către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază
de rășină epoxi.

Atenție:
Verificaţi adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm lucios 600770 1 buc. 77
800 mm lucios 600870 1 buc. 88
900 mm lucios 600970 1 buc. 98

1000 mm lucios 601070 1 buc. 108
1200 mm lucios 601270 1 buc. 129
1500 mm lucios 601570 1 buc. 159

Design "plate"

645, 745, ...

627, 727, ...

48

1
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2
2

TECEdrainline – Grile de design, drepte
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Grilă de design din sticlă TECEdrainline pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline, realizată din oțel inoxida-
bil, cu o suprafață de sticlă, pentru montarea în corpul de canal. Sarcină maxi-
mă de 300 kg conform clasei de încărcare K3, design în trei culori diferite.

Notă:
Producția unor lungimi personalizate nu este posibilă!

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm Sticlă verde 600790 1 buc. 217
700 mm Sticlă albă 600791 1 buc. 222
700 mm Sticlă neagră 600792 1 buc. 216
800 mm Sticlă verde 600890 1 buc. 242
800 mm Sticlă albă 600891 1 buc. 248
800 mm Sticlă neagră 600892 1 buc. 241
900 mm Sticlă verde 600990 1 buc. 257
900 mm Sticlă albă 600991 1 buc. 260
900 mm Sticlă neagră 600992 1 buc. 253

1000 mm Sticlă verde 601090 1 buc. 291
1000 mm Sticlă albă 601091 1 buc. 294
1000 mm Sticlă neagră 601092 1 buc. 287
1200 mm Sticlă verde 601290 1 buc. 333
1200 mm Sticlă albă 601291 1 buc. 339
1200 mm Sticlă neagră 601292 1 buc. 328
1500 mm Sticlă verde 601590 1 buc. 416
1500 mm Sticlă albă 601591 1 buc. 422
1500 mm Sticlă neagră 601592 1 buc. 410

Design "glass"

52

8

66

2
2

643, 743, ...

636, 736, ...

Grilă de design TECEdrainline "steel II" oțel inoxidabil lucios sau periat pen-
tru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel
inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de în-
cărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm lucios 600782 1 buc. 80
700 mm periat 600783 1 buc. 79
800 mm lucios 600882 1 buc. 89
800 mm periat 600883 1 buc. 89
900 mm lucios 600982 1 buc. 100
900 mm periat 600983 1 buc. 100

1000 mm lucios 601082 1 buc. 110
1000 mm periat 601083 1 buc. 110
1200 mm lucios 601282 1 buc. 130
1200 mm periat 601283 1 buc. 130
1500 mm lucios 601582 1 buc. 161
1500 mm periat 601583 1 buc. 161

Design "steel II"

52

66

2
2

643, 743, ...

TECEdrainline – Grile de design, drepte
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Grilă de design TECEdrainline "basic" oțel inoxidabil lucios sau periat pen-
tru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel
inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de în-
cărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm lucios 600710 1 buc. 55
700 mm periat 600711 1 buc. 66
800 mm lucios 600810 1 buc. 62
800 mm periat 600811 1 buc. 75
900 mm lucios 600910 1 buc. 69
900 mm periat 600911 1 buc. 83

1000 mm lucios 601010 1 buc. 77
1000 mm periat 601011 1 buc. 92
1200 mm lucios 601210 1 buc. 91
1200 mm periat 601211 1 buc. 110
1500 mm lucios 601510 1 buc. 113
1500 mm periat 601511 1 buc. 136

Design "basic"

643, 743, ...

66

2
2

Grilă de design TECEdrainline "drops" oțel inoxidabil lucios sau periat pen-
tru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel
inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de în-
cărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm lucios 600730 1 buc. 82
700 mm periat 600731 1 buc. 99
800 mm lucios 600830 1 buc. 93
800 mm periat 600831 1 buc. 112
900 mm lucios 600930 1 buc. 104
900 mm periat 600931 1 buc. 125

1000 mm lucios 601030 1 buc. 115
1000 mm periat 601031 1 buc. 138
1200 mm lucios 601230 1 buc. 137
1200 mm periat 601231 1 buc. 164
1500 mm lucios 601530 1 buc. 170
1500 mm periat 601531 1 buc. 205

Design "drops"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline – Grile de design, drepte
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Grilă de design TECEdrainline "quadratum" oțel inoxidabil lucios sau periat
pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept) realizat din oțel
inoxidabil lucios/oțel inoxidabil mat pentru montarea în corpul canalului, clasa
de încărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.
Rezistență maximă la alunecare pentru zonele ude si trafic fără încălțăminte,
clasa C conform DIN 51097 (pentru suprafața mată).

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm lucios 600750 1 buc. 110
700 mm periat 600751 1 buc. 135
800 mm lucios 600850 1 buc. 124
800 mm periat 600851 1 buc. 149
900 mm lucios 600950 1 buc. 139
900 mm periat 600951 1 buc. 168

1000 mm lucios 601050 1 buc. 153
1000 mm periat 601051 1 buc. 185
1200 mm lucios 601250 1 buc. 183
1200 mm periat 601251 1 buc. 219
1500 mm lucios 601550 1 buc. 226
1500 mm periat 601551 1 buc. 279

Design "quadratum"

643, 743, ...

66

2
2

Grilă de design TECEdrainline "organic" oțel inoxidabil lucios sau periat
pentru canalul de duș, drept

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline (drept), realizat din oțel
inoxidabil lucios sau mat, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de în-
cărcare K3 – sarcină de testare 300 kg.

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.
700 mm lucios 600760 1 buc. 82
700 mm periat 600761 1 buc. 99
800 mm lucios 600860 1 buc. 93
800 mm periat 600861 1 buc. 112
900 mm lucios 600960 1 buc. 104
900 mm periat 600961 1 buc. 125

1000 mm lucios 601060 1 buc. 115
1000 mm periat 601061 1 buc. 138
1200 mm lucios 601260 1 buc. 137
1200 mm periat 601261 1 buc. 164
1500 mm lucios 601560 1 buc. 170
1500 mm periat 601561 1 buc. 204

Design "organic"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline – Grile de design, drepte
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Canal unghiular TECEdrainline, cu bandă de etanșare Seal System*

Corp de canal unghiular la 90° pentru instalare în șapă, cu flanşă și bandă de
etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări testate și certificate a 
canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Compus din:
• Corp de canal cu flanşă din oțel inoxidabil lucios, material 1.4301 (304)
• Bandă de etanșare Seal System pentru instalarea la locație cu hidroizolație

lichidă sau benzi compozite.
• Talpă de susținere din inox pentru fixarea pe placa de beton sau pentru

fixarea picioruselor de montaj (opțional).
• Două orificii de scurgere pentru sifoane
• Pantă internă pentru un drenaj îmbunătațit a apei și efect de auto-curățare
• Garnituri de etanșare

Lungimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 946 x 946, 1046 x 1046, ...
mm
Lungimea vizibilă după instalare = 878 x 878, 978 x 978, ... mm
Latimea canalului neinstalat, inclusiv flansa = 156 mm
Latime vizibila dupa instalare = 76 mm

Înălțimea de instalare la marginea superioară a pardoseli finite (în funcție de
sifon):
• 67 mm sifon "vertical"
• 68,5 mm sifon "extra-plat"
• 95 mm sifon "plat"
• 120 mm sifon "standard"
• 148 mm sifon "max"

Vă rugăm să comandați separat:
• Grilă de design sau grilă pentru placare cu ceramică
• 2 sifoane
• 2 seturi de piciorușe de montaj (opțional)
• Covor de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului

de zgomot conform DIN 4109 și nivelurile de protecție la zgomot VDI 4100
(SSt) I la III

2
7

L - 70

1
5

6
7

7
6

30

4
0

L (946, 1046, ...)

L

1
5
5

L  - 70

Lungime
nominala

Lungime
totala (L)

Dimensiunea vizibilă după
instalare L - 70 mm Cod UL 1 UL 2 €/buc.

900 x 900 mm 946 x 946 mm 878 x 878 mm 610900** 1 buc. 9 buc. 391
1000 x 1000 mm 1046 x 1046 mm 978 x 978 mm 611000** 1 buc. 9 buc. 408
1200 x 1200 mm 1246 x 1246 mm 1178 x 1178 mm 611200** 1 buc. 9 buc. 441

Lungimi personalizate, design exclusiv
Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificaţiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în
momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele
personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.
Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

TECEdrainline – Canale de duș din inox, unghiulare

290 * Informații cu privire la sistemul de etanșare pot fi găsite online la www.sealsystem.net. ** Termen de livrare la cerere
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Grilă de design pentru placare cu ceramică TECEdrainline "plate", pentru
canal unghiular de 90°

Grilă de design pentru placare cu ceramică, pentru canal de duș
TECEdrainline, din oțel inoxidabil, cu margini vizibile lucioase. Sarcină maximă
de 300 kg pe baza clasei de încărcare K3. Plăcile ceramice se montează de
către client folosind un adeziv elastic, de exemplu silicon sau adeziv pe bază
de rășină epoxi.

Atenție:
Verificaţi adezivul pentru a asigura compatibilitatea cu placa ceramică!
Versiune design = "plate", în două părți.

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.

900 x 900 mm lucios 610970* 1 buc. 220
1000 x 1000 mm lucios 611070* 1 buc. 243
1200 x 1200 mm lucios 611270* 1 buc. 293

Design "plate"

Grilă de design TECEdrainline "steel II", oțel inoxidabil lucios pentru canalul
de duș unghiular de 90°

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline, unghiular 90°, din oțel
inoxidabil lucios, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3
– sarcină de testare 300 kg, din două piese.

Grile mate disponibile la cerere!

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.

900 x 900 mm lucios 610982* 1 buc. 245
1000 x 1000 mm lucios 611082* 1 buc. 270
1200 x 1200 mm lucios 611282* 1 buc. 333

Design "steel II"

Grilă de design TECEdrainline "basic" oțel inoxidabil lucios pentru canalul
de duș unghiular de 90°

Grilă de design pentru canalul de duș TECEdrainline, unghiular 90°, din oțel
inoxidabil lucios, pentru montarea în corpul canalului, sarcină de încărcare K3
– sarcină de testare 300 kg, din două piese.

Grile mate disponibile la cerere!

Lungime
nominala Suprafața Cod UL 1 €/buc.

900 x 900 mm lucios 610910* 1 buc. 129
1000 x 1000 mm lucios 611010* 1 buc. 142
1200 x 1200 mm lucios 611210* 1 buc. 169

Design "basic"

TECEdrainline – Grile de design pentru canale unghiulare

* Termen de livrare la cerere 291
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Canal de duș TECEdrainline pentru piatră naturală, drept, cu bandă
de etanșare Seal System și grilă suport pentru placare din oțel inoxidabil*

Corp de canal drept și placă de susţinere pentru canalul de duş TECEdrainline,
pentru instalarea în șapă și placare de către client cu faianţă/piatră naturală,
cu flanşă și bandă de etanșare Seal System, pentru crearea unei îmbinări tes-
tate a canalului de duș TECEdrainline cu hidroizolația compozită.

Compus din:
• Corp de canal cu flanşă realizată din oțel inoxidabil lustruit, material 1.4301

(304)
• Bandă de etanșare Seal System pentru instalarea de către client cu hidroi-

zolație lichidă sau benzi compozite.
• Cleme de prindere pentru ancorarea în șapă și montarea picioruşelor opțio-

nale de asamblare
• Piesă de conectare centrală pentru sifon
• Pantă internă pentru o scurgere îmbunătățită a apei și efect de auto-curăța-

re
• Placă de susținere din oțel inoxidabil – material 1.4301 (304) – pentru fixa-

rea în corpul de canal.
• Garnituri de etanșare

Înălțime de instalare minimă (fără acoperire) la marginea superioară a canalu-
lui:

• 52 mm sifon "vertical"
• 61,5 mm sifon "extra-plat"
• 87 mm sifon "plat"
• 112 mm sifon "standard"
• 140 mm sifon "max"

Lungime x lățime acoperire decupaj: (L – 87 mm) x 68 mm
Lățimea fantei de scurgere: 6-8 mm
(consultați desenul din dreapta)

Vă rugăm să comandați separat:
• Sifon
• Piciorușe de montaj (opțional)
• Covor de izolare fonică Drainbase (opțional), pentru respectarea nivelului

de zgomot conform DIN 4109 și a nivelurilor de protecție la zgomot VDI
4100 (SSt) I la III

Notă: Pentru acest tip de canal, in cazul in care nu se doreste acoperirea cu
piatra naturala a partii centrale, se pot executa la comanda (in functie de
dimensiunile canalului din tabelul de mai jos), doar grila ornament "steel II".
Celelalte tipuri de grila (pentru placare ceramica, sticla sau grila design) nu
pot fi adaptate.
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L (735, 835, 935, ...)
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L - 87

6-8 mm

Lungime
nominala Lungime totală (L)

Lungime placă
de susținere L – 89

Lungime acoperire
decupaj L – 87 Cod UL 1 UL 2 €/buc.

700 mm 735 mm 646 mm 648 mm 650700 1 buc. 40 buc. 307
800 mm 835 mm 746 mm 748 mm 650800 1 buc. 40 buc. 333
900 mm 935 mm 846 mm 848 mm 650900 1 buc. 40 buc. 356

1000 mm 1035 mm 946 mm 948 mm 651000 1 buc. 40 buc. 379
1200 mm 1235 mm 1146 mm 1148 mm 651200 1 buc. 20 buc. 426
1500 mm 1535 mm 1446 mm 1448 mm 651500** 1 buc. 20 buc. 494

Lungimi personalizate, design exclusiv
Vă stăm la dispoziție pentru a produce lungimi personalizate sau un design de grilă care să corespundă specificaţiilor dumneavoastră. Vă vom comunica toate costurile în
momentul în care ne veți trimite solicitarea. Termenul de livrare este între patru și șase săptămâni după aprobarea și clarificarea tuturor detaliilor. Lungimile și finisajele
personalizate nu pot fi anulate după aprobarea modelului și nu pot fi returnate.
Lungime maximă ce se poate comanda: 1500 mm.

TECEdrainline – Rigolă de duș pentru piatră naturală
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Sifon TECEdrainline "extra-plat", evacuare laterală DN 40

Sifon extraplat pentru rigolele de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire in
corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 40 si tub de imersie al
sifonului demontabil.

• Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea 
superioară a canalului de duș = 68,5 mm

• Înălțime redusă a gărzii hidraulice = 30 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare 
deasupra grilei:
• Grilă de design "basic": 0,5/0,6 l/s
• Grilă de design "steel II": 0,5/0,6 l/s
• Grilă pentru placare cu ceramică "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Atenție:
Datorită înălțimii de instalare reduse, nu este posibilă acoperirea suficientă cu
șapă în zona sifonului. De aceea trebuie utilizat numai cu plăci ceramice mari
și întărire pentru a preveni fisurile.
Nu este adecvat pentru scaune cu rotile!

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
650004 1 buc. 320 buc. 7

Ø
 4

0

DN 40

266

4
1
,5

5
4

225

2
5

Sifon TECEdrainline "plat", evacuare laterală DN 50

Sifon pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe
corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 si tub de imersie al
sifonului demontabil.

• Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea 
superioară a canalului de duș = 95 mm

• Înălțime redusă a gărzii hidraulice = 25 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare 
deasupra grilei:
• Grilă de design "basic": 0,8/0,8 l/s
• Grilă de design "steel II": 0,7/0,8 l/s
• Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
650000 1 buc. 270 buc. 5
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DN 50

175

6
7 3

5

5
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120

Sifon TECEdrainline "standard", evacuare laterală DN 50

Sifon pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe
corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 si tub de imersie al
sifonului demontabil.

• Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea 
superioară a canalului de duș = 120 mm

• Înălțimea gărzii hidraulice = 50 mm, conform EN 1253

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare 
deasupra grilei:
• Grilă de design "basic": 0,8/0,9 l/s
• Grilă de design "steel II": 0,7/0,8 l/s
• Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
650001 1 buc. 210 buc. 5

5
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Sifon TECEdrainline "standard", evacuare laterală DN 70

Sifon pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° pe
corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 70 si tub de imersie al
sifonului demontabil.

• Înălțimea de instalare de la marginea inferioară a sifonului la marginea 
superioară a canalului de duș = 148 mm

• Înălțimea gărzii hidraulice = 60 mm, conform EN 1253 > 50 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare 
deasupra grilei:
• Grilă de design "basic": 1,2/1,4 l/s
• Grilă de design "steel II": 1,2/1,3 l/s
• Grilă pentru placare ceramică "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
650002 1 buc. 75 buc. 11

5
1

DN 70

225

7
5

1
2

0 6
9

146

Sifon TECEdrainline "vertical", DN 50

Sifon vertical pentru canalul de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 360° 
pe corpul canalului, evacuare verticala cu conexiune DN 50 si tub de imersie 
al sifonului demontabil.

• Înălțimea de instalare minimă de la marginea superioară a canalului la 
marginea inferioară a cadrului = 67 mm

• Înălțimea gărzii hidraulice = 50 mm, conform EN 1253
• Diametrul carotajului = 130 mm

Capacitate de drenaj conform EN 1253, cu 10 mm/20 mm acumulare 
deasupra grilei:
• Grilă de design "basic": 1,3/1,3 l/s
• Grilă de design "steel II": 1,3/1,3 l/s
• Grilă pentru placare cu ceramică "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
650003 1 buc. 175 buc. 17
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Piciorușe de montaj TECEdrainline

Piciorușe de montaj, care să permită reglarea facilă pe înălțime a corpului
de canal și fixarea în poziție în timpul turnării șapei.

Compus din:
• 4 x Piciorușe de montaj incl. capac de izolare fonică și materiale de montaj

Tip Cod UL 1 UL 2 €/set
94–142 mm 660003 1 set 45 set 11
139–187 mm 660004 1 set 30 set 11
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Set de protecție împotriva incendiilor TECEdrainline FireStop El 120 DN 50

Set de protecție împotriva incendiilor pentru instalarea verticală directă pe 
sifonul TECEdrainline DN 50 pentru o partiționare cu rezistență ridicată la 
incendii a plăcilor de tavan în plafoane solide timp de până la 120 de minute. 
Clasificarea în conformitate cu EN 13501 pentru clasa de rezistență la 
incendiu EI 120, Aviz tehnic european (ETA-11/0437).

Set compus din:
• Manșon de protecție împotriva incendiilor, 2 șuruburi încastrate în cruce,

plăcuță de identificare, țeavă 150 mm DN 50 PP-HT conform EN 1451
• Orificiu carotă necesar: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
• Zona de aplicare: Plafoane solide de la 150-325 mm grosime tavan
• Nu este necesară chituirea sau umplerea spațiilor
• Compatibil cu toate canalele TECEdrainline

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
660006 1 buc. 50 buc. 85

Adaptor TECE PP-HT pentru țevi de scurgere PVC

Adaptor pentru conectarea sifoanelor TECEdrainline și TECEdrainpoint S la țe-
vile de scurgere din PVC.

Dimensiuni Cod UL 1 UL 2 UL 3 €/buc.
DN 40/DN 40 3690000 1 buc. 70 buc.1120 buc. 5
DN 50/DN 40 3690001 1 buc. 70 buc.1120 buc. 14
DN 50/DN 50 3690002 1 buc. 70 buc.1120 buc. 5

TECE sită de păr

Sită de păr din oțel inoxidabil, pentru montajul în corpul de canal.

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
660005 1 buc. 10 buc. 8

Membrană antimiros pentru sifoane TECEdrainline NEW

Garda hidraulica mecanică, din plastic, cu membrana antimiros interioară.
Poate fi utilizată și ca barieră împotriva dăunătorilor. Se potrivește la toate si-
foanele TECEdrainline.

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
660020* NEW 1 buc. 150 buc. 16

TECEdrainline – Accesorii
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Membrană antimiros pentru sifoanele TECEdrainline

Tub de imersie din plastic cu membrană interioară de etanșare ca protecție la evaporare, barieră îm-
potriva mirosului și dăunătorilor (efect dublu de reținere prin garda hidraulică și membrana de
etanșare).

Tip H Cod UL 1 UL 2 €/buc.
Pentru sifon "extra-plat" 24 mm 660015 1 buc. 150 buc. 5
Pentru sifon "plat" 45 mm 660016 1 buc. 100 buc. 7
Pentru sifoanele "max" și "vertical" 94 mm 660017 1 buc. 100 buc. 8
Pentru sifon "standard" 74 mm 660018 1 buc. 100 buc. 8

H

Bandă de etanșare Seal System pentru TECEdrainline*

Bandă de etanșare auto-adezivă cu butil, pentru etanșarea canalelor de duș
TECEdrainline. Pentru lipirea directă de către client pe flanşa de oțel inoxidabil
a canalului de duș. Pentru instalare cu hidroizolație lichidă sau cu benzi com-
pozite.

Lățimea rolei: 100 mm

Cod UL 1 UL 2 €/m
660019 3,9 m 31,2 m 8

Covor de izolare fonică Drainbase pentru TECEdrainprofile, TECEdrainline și
TECEdrainpoint S

Material de izolare fonică pentru asamblarea sub șapă în zona dușurilor sau în
baie. Pentru a reduce zgomotele instalațiilor și pentru asigurarea izolației fonice 
la impact pentru clădirile renovate și cele noi.
Realizat din granule reciclate de cauciuc cu rezistență ridicată la tracțiune, 
legate cu un elastomer PUR. Îndeplinește cerințele ridicate de izolare fonică
pentru nivelul de zgomot al instalațiilor conform DIN 4109 suplimentul 2, emis
la 1989-11 și nivelul cel mai înalt de protecție fonică SSt III conform VDI 4100,
emis la 2012-10 (verificare prin test fonic disponibil la cerere).

• Modalitatea de livrare: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
• Clasa de incendiu:
• B2 (DIN 4102)
• Rezistență termică: 0,05 (m²K)/W
• Compresie la 15 t/m²: 0,6 mm
• Reducerea zgomotului de impact: ΔLw= 20 dB(A) (cu șapă de 50 mm)

Cod UL 1 UL 2 €/buc.
660001 1 buc. 16 buc. 34

TECEdrainline – Accesorii
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