
 
 

 

Regulējams augstumā un ļoti plāns. 
Vienīgais drenāžas režģis plānas kārtas segumiem no 31 mm augstuma. 

 

AquaDrain
®
 TM drenāžas režģis ar tā īpaši zemo 

rāmja ģeometriju ir perfekti pieskaņots TerraMaxx
®
 

montāžas metodei, kas paredzēta, plāniem, 

viegliem, drenāžai pakļautiem segumiem, vai 

kombinējot ar Watec
®
Drain KP+ drenāžas paklāju 

virs līnijveida ūdens savākšanas kanāla. 

 

Priekšrocības 

 Droša virsmas ūdens novadīšana un pazeminātā durvju sliekšņa ierīkošana pie 31 
mm montāžas augstuma. 
Izmantojot šo montāžas metodi, piemēram, sanācijas objektos, ir iespējams nodrošināt 
kopējo augstumu 31 mm, ieskaitot segumu. 

 Iestrādāts netīrumu uztvērējsiets pasargā no nosēdumiem. 
Netīrumu uztvērējsiets aiztur netīrumus pirms tie ir nokļuvuši drenāžas režģī un tādējādi 
nodrošina ilgstošu un efektīvu augsta līmeņa drenāžas sistēmas darbību. 

 Vienkārša augstuma iestādīšana ar regulējamām kājiņām. 
Pateicoties no augšas regulējamām kājiņām, drenāžas režģi var precīzi, viegli un ātri 
iestatīt seguma līmenī. 

 Lejā atvērta drenāžas režģa maksimālā drenāžas jauda. 
Kombinējot ar TerraMaxx

®
 klāšanas sistēmu vai Watec

®
Drain drenāžas paklāju, apakšā 

atvērtie drenāžas režģi garantē maksimālu drenāžas jaudu, neļaujot ūdenim plūst 
atpakaļ. Fasādes un virsmas ūdeņi netraucēti un droši tiek novadīti AquaDrain

®
 zem 

seguma. 

 

Raksturīgākās īpašības 

Rāmja materiāls: nerūsējošais tērauds 1.4301 vai karsti cinkots tērauds. 

Dekoratīvo režģu materiāli: 

 šūnveida dizaina režģis –karsti cinkota tērauda (-GV), 

 kvadrātiska dizaina režģis – nerūsējošais tērauds (-QE), 

 profveida dizaina režģis – nerūsējošais tērauds (-PE). 

Netīrumu uztvērējsiets: integrēts konstrukcijā. 

Augstuma regulēšanas iespējas: no 30 – 50 mm (ar XL skrūvēm – 57 – 68 mm). 

Garināšana:  garināšanas iespējas skatiet nākošajās lapās 

Izmantošanas vietas:  pazeminātiem durvju pieslēgumiem, pieslēgumiem pie fasādes 
vitrīnām un līnijveida ūdens savākšanas kanālos 



 
 

 

 

1. AquaDrain T+ drenāžas paklājs 

2. TerraMaxx PF-FM fiksācijas java 

3. AquaDrain TM drenāžas reste 

4. AquaDrain netīrumus aizturošs siets 

5. AquaDrain augstuma regulēšanas skrūves ar slodzi sadalošu plāksni 

 

1. AquaDrain BR izvads caur sienu 

2. DiProtec SDB hidroizolācijas membrāna 

3. DiProtec FLK šķidrā hidroizolācija 

4. DiProtec FLK audums 

5. WatecDrain KP+ plānais drenāžas paklājs 

6. AquaDrain UB universālā lenta šuvju aizlīmēšanai 

7. DiProtec FLK-AV manšete 

8. AquaDrain TM drenāžas reste 

  



 
 

 

 

 

AquaDrain TM drenāžas restes skats no augšas, var sagreizt garumā no 100 

cm līdz 11 cm. 

Visi tālāk norādītie restes regulēšanas augstumi norādīti bez slodzi sadalošām plāksnēm. 

Slodzi sadalošās plāksnes biezums 2 mm. 
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Karsti cinkots tērauds 

Ja Art.Nr. beidzas ar TX, nevis TM, par papildus samaksu tiek piegādāti režģi ar XL 

skrūvēm 

 Art. Nr. Apraksts Iepakojums Cena ar PVN 

 

AquaDrain TM-GV 
 

 

 Piemērots ratiņkrēsliem 
 Materiāls: karsti cinkots tērauds 
 Šūnveida dizaina režģis ar režģa acs izmēru 30/10 mm 
 Griešana garumā no: 100 līdz 77 cm, 56 līdz 41 cm, 19 līdz 11 cm  
 Augstuma regulēšana ar standarta skrūvēm no 31 – 46 mm (nav 

nepieciešama skrūvju nogriešana), ar XL skrūvēm 31-72 mm (nav 
nepieciešama skrūvju nogriešana) 

 Rāmja augstums 21 mm 

300 31 301 TM 
100 x 1000 mm (B x L) 
Iesk. 6 reguleēšanas skrūves un 
3 slodzi sadalošās plāksnes 

1 gabals  

300 31 304 TM 
150 x 1000 mm (B x L) 
Iesk. 6 reguleēšanas skrūves un 
3 slodzi sadalošās plāksnes 

1 gabals  
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Nerūsējošais tērauds 

 Art. Nr. Apraksts Iepakojums Cena ar PVN 

 

AquaDrain TM-QE 
 

 
 

 Rāmja materiāls: nerūsējošais tērauds Nr. 1.4301 
 Kvadrātiska dizaina režģis ar acs izmēriem 8 x 8 mm, nerūsējošais tērauds, ar 

aizsarg foliju 
 Griešana garumā no: 100 līdz 77 cm, 56 līdz 41 cm, 19 līdz 11 cm  
 Augstuma regulēšana ar standarta skrūvēm no 25 – 42 mm (līdz 33 mm 

skrūves jānogriež), ar XL skrūvēm 25-68 mm (līdz 59 mm skrūves jānogriež) 
 Rāmja augstums 18 mm 

331 31 302 TM 
100 x 1000 mm (B x L) 
Iesk. 6 reguleēšanas skrūves un 
3 slodzi sadalošās plāksnes 

1 gabals  

300 31 306 TM 
150 x 1000 mm (B x L) 
Iesk. 6 reguleēšanas skrūves un 
3 slodzi sadalošās plāksnes 

1 gabals  

 

AquaDrain TM-PE 
 

 

 Piemērots ratiņkrēsliem 
 Rāmja materiāls: nerūsējošais tērauds Nr. 1.4301 
 Profila dizaina režģis, nerūsējošais tērauds apstrādāts ar skrošu strūklu 
 Griešana garumā no: 100 līdz 77 cm, 56 līdz 41 cm, 19 līdz 11 cm  
 Augstuma regulēšana ar standarta skrūvēm no 28 – 44 mm (līdz 34 mm 

skrūves jānogriež), ar XL skrūvēm 28-68 mm (līdz 58 mm skrūves jānogriež) 
 Rāmja augstums 18 mm 

300 31 302 TM 
100 x 1000 mm (B x L) 
Iesk. 6 reguleēšanas skrūves un 
3 slodzi sadalošās plāksnes 

1 gabals  

 

AquaDrain TM-QE 

 

 Materiāls: nerūsējošais tērauds Nr. 1.4301 
 Kvadrātiska dizaina režģis ar acs izmēriem 8 x 8 mm, nerūsējošais tērauds, ar 

aizsarg foliju 
 Augstuma regulācija iespējama ar javas kārtu 

331 31 303 TM 
150 x 150 mm (B x L) 
augstums: 23 mm 

1 gabals  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ražotājs: GUTJAHR Systemtechnik GmbH, Philipp-Reis-Strasse 5-7 D-64404 

Bickenbach, Vācija 

Izplatītājs: Eden Winds Projects, SIA, Gunāra Astras 2 k-1, Rīga, LV-1084, Latvija 


