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Αυξήστε τις πωλήσεις σας
με τις λύσεις παρουσίασης
που σας παρέχουμε
ανάλογα με το μέγεθος
του καταστήματός σας
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

8
1

3

5

4

1. Υδρορροή
2. Σύνδεσμος
3. Στήριγμα
4. Σύνδεσμος απορροής
5. Τελείωμα αριστερό
6. Τελείωμα δεξί
7. Εξωτερική γωνία 90ο
8. Εσωτερική γωνία 90ο
9. Σωλήνας υδρορροής
10. Μούφα σωλήνα
11. Στήριγμα σωλήνα
12. Γωνία σωλήνα 67ο
13. Οριζόντιο στήριγμα (οροφής)
14. Κάθετο στήριγμα (δοκού)

12

12

9

Χρώματα
10

9

Λευκό

Κόκκινο

Θερμοκρασία
από -40 έως +60 C

Υλικό U-PVC

Aνθεκτικό στην
υπεριώδη ακτινοβολία

Πλάτος
υδρορροής: 120mm

Aνθεκτικό
στην κρούση

Διάμετρος
υδρορροής: 85mm

Aνθεκτικό σε δυνατές
βροχές και χιόνι

Mήκος σωλήνα και
υδρορροής: 3m

o
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Καφέ
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Το οριζόντιο και το κάθετο στήριγμα
χρησιμοποιούνται για την στερέωση της
υδρορροής όταν δεν υπάρχει μετώπη.
Το οριζόντιο στήριγμα στερεώνεται στην οροφή.
13

14

Το κάθετο στήριγμα στερεώνεται στο πλάι των δοκών.
2
6
7

Ροή

Mεταφορά και αποθήκευση

Δεδομένου ότι η ένταση της βροχόπτωσης είναι
75mm την ώρα:

1. Οι σωλήνες και οι υδρορροές πρέπει να διατηρούνται
στην συσκευασία τους σε επίπεδη επιφάνεια και
οριζόντια θέση.

Θέση σωλήνα:

Ωφέλιμη επιφάνεια οροφής:
έως 120m2
έως 180m2

2. Είναι απαραίτητο κατά τη μεταφορά οι σωλήνες και οι
υδρορροές να είναι καλά τοποθετημένα για την αποφυγή
χτυπημάτων. Το σύστημα υδρορροής πρέπει να μεταφέρεται με κλειστό όχημα.

έως 240m2

* H ωφέλιμη επιφάνεια μπορεί να υπολογιστεί
χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

S= (B+C/2)xL

3. Κατά τη μεταφορά των σωλήνων και των υδρορροών,
μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα από πάνω γιατί
μπορεί να παραμορφώσουν το προϊόν. Το μέγιστο ύψος
αποθήκευσης των σωλήνων & των υδρορροών είναι 1m.

4. To σύστημα υδρορροής πρέπει να φυλάσσεται σε
σκιερό μέρος.

210 28 88 700

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
YΔΡΟΡΡΟH 120X3000MM

1

διαστάσεις

120 x 3000 mm

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

barcode

συσκ/σια

καφέ

10.120.01.302

590800.0004

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.01.304

590800.0005

1 τεμ.

λευκό

10.120.01.301

590800.0003

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.02.002

590800.0019

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.02.004

590800.0020

1 τεμ.

λευκό

10.120.02.001

590800.0018

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.03.002

590800.0025

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.03.004

590800.0026

1 τεμ.

λευκό

10.120.03.001

590800.0024

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.04.002

590800.0016

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.04.004

590800.0017

1 τεμ.

λευκό

10.120.04.001

590800.0015

1 τεμ.

διαθ/τα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 120MM

2

διαστάσεις

120 mm

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 120MM
διαστάσεις

3

120 mm

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 120X85MM

4

διαστάσεις

120 x 85 mm

366

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα
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ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 120MM, ΑΡΙΣΤΕΡΟ

5

διαστάσεις

120 mm

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

barcode

συσκ/σια

καφέ

10.120.05.002

590800.0013

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.05.004

590800.0014

1 τεμ.

λευκό

10.120.05.001

590800.0012

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.06.002

590800.0034

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.06.004

590800.0035

1 τεμ.

λευκό

10.120.06.001

590800.0033

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.09.002

590800.0007

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.09.004

590800.0008

1 τεμ.

λευκό

10.120.09.001

590800.0006

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.10.002

590800.0010

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.10.004

590800.0011

1 τεμ.

λευκό

10.120.10.001

590800.0009

1 τεμ.

διαθ/τα

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 120MM, ΔΕΞΙ

διαστάσεις

6

120 mm

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90ο 120MM
διαστάσεις

7
120 mm

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90ο 120MM

διαστάσεις

8

120 mm

210 28 88 700

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ YΔΡΟΡΡΟHΣ 85X3000MM

9

διαστάσεις

85 x 3000 mm

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

barcode

συσκ/σια

καφέ

10.120.13.302

590800.0001

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.13.304

590800.0002

1 τεμ.

λευκό

10.120.13.301

590800.0000

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.14.002

590800.0022

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.14.004

590800.0023

1 τεμ.

λευκό

10.120.14.001

590800.0021

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.21.002

590800.0028

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.21.004

590800.0029

1 τεμ.

λευκό

10.120.21.001

590800.0027

1 τεμ.

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

καφέ

10.120.15.002

590800.0038

1 τεμ.

κόκκινο

10.120.15.004

590800.0039

1 τεμ.

λευκό

10.120.15.001

590800.0037

1 τεμ.

διαθ/τα

ΜΟΥΦΑ ΣΩΛHΝΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 120X85MM
10

διαστάσεις

120 x 85 mm

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

ΣΤHΡΙΓΜΑ ΣΩΛHΝΑ ΥΔΡΟΡΡΟHΣ 120X85MM
11

διαστάσεις

120 x 85 mm

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟHΣ 67o 120X85MM
12

διαστάσεις

120 x 85 mm

368

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα
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ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 350MM

13

14

διαστάσεις

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

barcode

συσκ/σια

350 mm
οριζόντιο

-

11.100.04.355

590800.0030

1 τεμ.

350 mm
κάθετο

-

11.100.05.355

590800.0031

1 τεμ.

διαστάσεις

χρώμα

κωδ.προμηθευτή

κωδ.παραγγελίας

130x30
xY150mm

γαλβανιζέ

-

590800.0042

διαθ/τα

150 mm

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

1 τεμ.

Iδανικό για πλάτος υδρορροής 120mm.

m

130 m

ΠΑΝΕΛ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

κωδ.παραγγελίας

590820.0007

210 28 88 700

barcode

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

συσκ/σια

1 τεμ.

διαθ/τα

κωδ.παραγγελίας

590820.0009

barcode

συσκ/σια

διαθ/τα

1 τεμ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Καθορίστε τα σημεία που θα εγκατασταθούν οι σύνδεσμοι απορροής. Χρησιμοποιήστε αλφάδι και νήμα και ρυθμίστε
την κλίση της υδρορροής προς τον σύνδεσμο απορροής σε 2-3 εκατοστά ανά 10 μέτρα.
2. Ρυθμίστε την κλίση της υδρορροής προς τον σύνδεσμο απορροής, με την ειδική οπή που υπάρχει στο στήριγμα.
Στερεώστε με βίδα το στήριγμα μέσω της πλευρικής οπής.
Σημαντικό! Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων είναι 55 εκατοστά (6 στηρίγματα ανά 1 υδρορροή).
Τα στηρίγματα πρέπει να απέχουν το μέγιστο 10 εκατοστά από συνδέσμους απορροής, συνδέσμους υδρορροής, γωνίες 90ο καθώς και τελειώματα.

Σημαντικό! Συνιστάται η εγκατάσταση του συστήματος υδρορροής σε θερμοκρασία ατμόσφαιρας. ΟΧΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟοC.
3. Στερεώστε στη μετώπη το σύστημα υδρορροής.
4. Ή αν δεν υπάρχει μετώπη, στερεώστε με τα οριζόντια ή τα κάθετα στηρίγματα το σύστημα υδρορροής,
όπως ακολούθως:
a. Στο επίπεδο μέρος της οροφής πριν την επένδυση της στέγης.
b. Στο πλαϊνό μέρος των δοκών. Η απόσταση μεταξύ των δοκών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 60 εκατοστά.

5. Ξεκινήστε την εγκατάσταση του συστήματος υδρορροής με την τοποθέτηση πρώτα του συνδέσμου απορροής.
Τοποθετήστε τις υδρορροές στο σύνδεσμο απορροής και στο στήριγμα από την πίσω πλευρά. Στερεώστε το βασικό
κομμάτι απορροής. Τοποθετήστε την υδρορροή στο σύνδεσμο απορροής μέχρι τα ελαστικά στοπ και την ένδειξη
“INSERT TO HERE” (τοποθετήστε ως εδώ).
6. Με τον ίδιο τρόπο που τοποθετήσατε τον σύνδεσμο απορροής ενώστε τον σύνδεσμο υδρορροής με τις υδρορροές.
7. Χρησιμοποιήστε την εσωτερική ή την εξωτερική γωνία 90ο και στρίψτε την υδρορροή.
Τοποθετήστε την με τον ίδιο τρόπο που τοποθετήσατε τον σύνδεσμο απορροής.
8. Τοποθετήστε το τελείωμα της υδρορροής (αριστερό ή δεξί) στο τέλος της. Η ελάχιστη απόσταση του τελειώματος
από τον τοίχο πρέπει να είναι 3 εκατοστά.

370
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ΚΟΛΛ
Α
PVC

9. Τοποθετήστε τους σωλήνες απορροής από την πάνω προς την κάτω μεριά, ξεκινώντας από τον σύνδεσμο
απορροής. Τοποθετήστε τη μούφα για να ενώσετε τον σύνδεσμο απορροής με τον σωλήνα. Το βέλος που
βρίσκεται πάνω στη μούφα πρέπει να δείχνει προς τα κάτω. Η οπή με τη μορφή βέλους επιτρέπει να
ελέγξετε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, ως το σημείο “INSERT TO HERE” (τοποθετήστε ως εδώ).
Σταθεροποιήστε το στήριγμα σωλήνα υδρορροής με τη μούφα.
10. Εάν η στέγη προεξέχει, τοποθετήστε ανάμεσα στο σύνδεσμο απορροής και την υδρορροή, μια γωνία υδρορροής
67ο μέχρι την ένδειξη “INSERT TO HERE” (τοποθετήστε ως εδώ). Χρησιμοποιήστε μια κόλλα για PVC για να
ενώσετε την γωνία υδρορροής 67ο με το σύνδεσμο απορροής.

11. Καθορίστε τα σημεία που πρέπει να τοποθετηθούν τα στηρίγματα, όπως ακολούθως:
a. Τοποθετήστε το στήριγμα σωλήνα κάτω ή/και πάνω από την γωνία υδρορροής 67ο.
b. Στερεώστε τη μούφα (τοποθετήστε το στήριγμα στην ειδική εσοχή).
c. Στερεώστε τον σωλήνα απορροής.
Σημαντικό! Ο παρακάτω κανόνας πρέπει να ακολουθείται: η μέγιστη απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων σωλήνα
πρέπει να είναι 1,5 μέτρο (3 στηρίγματα για κάθε αρχικό σωλήνα 3 μέτρων και 2 στηρίγματα για κάθε επόμενο
τμήμα).

Α
ΛΛ C
ΚΟ PV

Α
ΛΛ C
ΚΟ PV

12. Στερεώστε τα στηρίγματα στον τοίχο με βίδες και βύσματα. Το μέγεθος της βίδας πρέπει να επιλέγεται
ανάλογα με το πάχος της μόνωσης του τοίχου (προτείνονται 3 διαστάσεις βίδας: 80, 140, 200mm).
13. Βιδώστε τα στηρίγματα στον τοίχο. Ανοίξτε τη βίδα ρύθμισης, τοποθετήστε τους σωλήνες απορροής και κλείστε
το στήριγμα με τη βίδα ρύθμισης. Ο σωλήνας υδρορροής καταλήγει σε γωνία υδρορροής 67ο και στη μούφα του
σωλήνα, έως την ένδειξη “INSERT TO HERE” (τοποθετήστε ως εδώ). Στερεώστε τα στηρίγματα σωλήνα με βίδες
ξηράς δόμησης.
14. Στερεώστε την γωνία υδρορροής 67ο στο τέρμα του συστήματος με κόλλα για PVC.
15. Εάν υπάρχει ανάγκη για εκτροπή του νερού σε μεγαλύτερη απόσταση από τα θεμέλια του κτιρίου, τοποθετήστε
ένα επιπλέον τμήμα σωλήνα στη γωνία 67ο, το οποίο στερεώνεται με κόλλα για PVC.
Σημαντικό! Το τέρμα του συστήματος πρέπει να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 20 εκατοστά.
Μικρότερη απόσταση μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό πάγου και θραύση των σωλήνων.
371

