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Flanşe speciale

TOPWET	este	singurul	producător	care	oferă	posibilitatea	livrării	produselor	sale	cu	flanşe	furnizate	de	client,	în	cazul	unor	materiale	speciale	sau	
execuţii	atipice.	Imaginile	au	caracter	informativ.

Produsele cu flanşe speciale pot fi livrate în următoarele condiţii:
  Clientul	va	asigura	livrarea	materialului	pentru	flanşele	personalizate.	Costurile	de	transport	şi	preţul	

materialului	nu	sunt	incluse	în	preţul	de	vânzare	şi	sunt	suportate	de	către	client.

  Dimensiunile	materialului	trebuie	să	fie	de	0,5	m	×	0,5	m.

  Pentru	fabricarea	produselor	cu	flanşe	speciale	la	comandă	se	percepe	o	taxa	de	4	EUR	/	buc.	fără	TVA.

  100% etanşeitate la apă
  Flanşe fără şuruburi	(integrate	prin	construcție	in	corpul	receptorilor)
  Racordare impermeabilă la sistemul de hidroizolație
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TOPWET	livrează	toate	produsele	sale	cu	flanșă	din	material	hidroizolator	integrat,	asigurând	astfel	integrarea	eficientă	 
cu	toate	tipurile	de	hidroizolații.

Flanşele produselor TOPWET 

BIT
Flanşă	din	membrană	bituminoasa	SBS,cu	strat	
superior	rezistent	la	radiații	UV.	Flanşa	este	
prevazută	cu	un	strat	silicios	la	partea	inferioară	
pentru	a	permite	racordarea	flanşei	cu	sistemul	 
de	hidroizolație.	

PVC
Flanşă	din	mPVC	cu	grosimea	de	1,5	mm.	
La	cerere	se	pot	livra	cu	folia	mPVC	furnizată	 
de	client,	pentru	o	taxă	de	4	EUR	fără	TVA	/	buc.	
In	acest	caz,	folia	este	livrată	de	client,	costul	
materialului	şi	al	transportului	nu	sunt	incluse	în	
preţul	de	vânzare	şi	sunt	suportate	de	către	client.

TPO (FPO)
Poliolefină	termoplastică	(flexibilă).	Materialul	
trebuie	furnizat	cu	grosimea	max.	1,5	mm,	ideal	
în	varianta	omogenă.
Fabricăm	cu	materiale	marca:	Bauder,	Carlisle,	Eurotec,	Fatra,
Firestone,	Flagon,	Icopal,	Sika,	Texsa	etc.

PE
Polietilena	(PE)	este	o	folie	impermeabilă	la	vapori,	
folosindu-se	îndeosebi	la	acoperişuri	cu	structură	
uşoară	ca	şi	barieră	de	vapori

EPDM
Folie	din	membrană	EPDM.
Fabricăm	cu	materiale	marca:	Carlisle,	Firestone,	Pirelli,	Saargummi

STE
Flanşă	pentru	racordare	la	hidroizolaţie	turnată.
Clientul	poate	furniza	materialul	propriu	sau	poate
alege	flanşa	specială	flexibilă,cu	strat	special	pe	
ambele	feţe	pentru	racordare	la	hidroizolaţia	turnată.
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Posibilităţi de combinare a produselor cu accesorii
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Drenarea acoperişurilor plane, terase şi balcoane

Schema racordării electrice

 
 

1 – hlavní vypínač
2 – proudový chránič
3 – jistič
4 – střešní vpust
5 – termostat nebo vypínač

L – fázový (černý)
N – nulový (modrý)
PE – ochranný (žlutozelený)

1

2
3

4

5

L

PE
N

Încălzirea	 electrică	 cu	 reglare	 automată	 a	 receptorilor	 verticali	
şi	 a	 celor	 de	 colţ	 asigură	 eficienţa	 drenării	 şi	 pe	 timp	 de	 iarnă.	
Funcţionează	 pe	 principiul	modificării	 rezistenţei	 electrice	 a	 unui	
material	 semiconductor,	 în	 funcţie	 de	 temperatura	 ambiantă.	
Asadar	 cu	 cât	 temperatura	 din	 jurul	 gurii	 de	 scurgere	 este	 mai	
mică	cu	atât	încălzirea	are	putere	mai	mare.	Pericolul	de	înfundare	 
a	receptorilor	verticali	şi	a	celor	de	colţ	apare	la	temperaturi	în	jur	
de	zero	grade	Celsius,	când	aşa-zisul	dop	de	gheaţă	poate	înfunda	
receptorii	 şi	 conductele	de	drenare.	 Încălzirea	 este	 concepută	 în	
aşa	 fel	 încât	 să	 protejeze	 nu	 numai	 receptorii	 dar	 şi	 vecinătatea	
acestora.

Avantajele încălzirii cu reglare automată

	 	Drenare	eficientă	şi	pe	timp	de	iarnă
	 	Alimentare	directă	la	230	V	/	50	Hz	fără	a	fi	nevoie	 

de	transformator	sau	unitate	de	comandă	specială

	 	Posibilitate	de	racordare	la	sisteme	încălzite	de	jgheaburi,	burlane,	etc.	
	 	Racordare	simplă	la	reţeaua	electrică	prin	întrerupător	sau	termostat
	 	Economie	de	energie	electrică
	Prevenirea	neplăcerilor	cauzate	de	blocarea	

sistemului	de	drenare	pe	timpul	iernii

1	–	întrerupător	general
2	–	protecţie	de	curent		
	 rezidual	
3	–	siguranţă
4	–	receptor	pentru	acoperiş	
5	–	termostat	sau		 	
	 întrerupător
L	 –	fază	(negru)
N	 –	nul	(albastru)
PE	–	împământare	 
	 	 (galben/verde)

Descrierea racordării

  Racordarea se efectuează în cutia electrică sub tavanul construcţiei
  Lungimea cablului de alimentare a receptorului este de 1,5 m. Cablu CYKY 3×1,5 mm
  Descrierea racordării conductorilor: galben-verzui – împământare, negru – fază,  

albastru – nul 
  Tensiune alternativă: 230 V, 50 Hz
  Putere consumată: 7 W la 20 °C – 10 W la 0 °C – 14 W la -20 °C
 Intensitate maximă a curentului: 89 mA
 Clasa de protecţie: IP 67

Posibilităţi de racordare a receptorilor cu încălzire:

  Fără posibilitate de decuplare (consum de energie electrică şi în perioada de vară – nu se 
recomandă)

  Cu comutator mecanic (necesită deservire), se poate utiliza priză cu temporizare
  Cu termostat exterior cu senzor de temperatură integrat  
  Cu termostat în cutia de distribuţie, inclusiv un senzor de temperatură pentru măsurarea 

temperaturii exterioare 
 Cu termostat în cutia de distribuţie, inclusiv un senzor de temperatură şi umezeală
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Drenarea acoperişurilor plane

Dimensiunile receptorilor cu ieşire verticală

DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d e f

70 330 210 145 25 160 220

100 330 210 135 25 160 220

125 330 210 135 25 160 220

150 360 210 135 25 160 250

Dimensiunile receptorilor cu ieşire orizontală

DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d e f g

70 330 220 94 128 36 163 53

100 330 220 125 157 25 250 47

125 330 220 125 165 25 239 40

Model standard – receptori cu ieşire verticală 
pentru acoperiş, cu perete dublu 
	 	Confecţionate	cu	perete	dublu	din	poliamidă	PA6
	 	Flanşă	integrată	pentru	racordare	la	sistemul	

hidroizolaţiei	sau	la	membrana	barieră	de	vapori
	 	Coş	de	protecţie	livrat	împreună	cu	fiecare	produs
	 	Racordare	directă	la	burlanele	de	acoperiş	cu	

diametrul	DN	70,	DN	100,	DN	125	şi	DN	150

Model auxiliar – receptori cu ieşire orizontală  
pentru acoperiş, cu perete simplu sau dublu
	 	Racordare	directă	la	reţeaua	orizontală	de	acoperiş	

cu	diametrul	DN	70,	DN	100	şi	DN	125
	 Înălţime	de	construcţie	redusă	pentru	utilizare	

la	acoperişurile	izolate	termic
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Receptori TOPWET pentru acoperiş cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	 TOPWET	 pentru	 acoperiş	 cu	 flanşă	 integrată	 bituminoasă,	 ieşire	 verticală,	
izolat	termic	–	cu	perete	dublu,	cu	coş	de	protecţie

TW			75	BIT	S
TW	110	BIT	S
TW	125	BIT	S
TW	160	BIT	S XL

DN   70
DN 100
DN 125
DN 150

Receptor	 TOPWET	 pentru	 acoperiş	 cu	 flanşă	 integrată	 bituminoasă,	 ieşire	 verticală,	
izolat	termic	–	cu	perete	dublu,	cu	coş	de	protecţie,	încălzire	electrică	230	V	cu	cablu	
de	racordare

TWE			75	BIT	S
TWE	110	BIT	S
TWE	125	BIT	S
TWE	160	BIT	S XL

DN   70
DN 100
DN 125
DN 150

Receptor	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	flanşă	 integrată	bituminoasă,	 ieşire	orizontală,	
izolat	termic	–	cu	perete	dublu,	cu	coş	de	protecţie

TW			75	BIT	V
TW	110	BIT	V
TW	125	BIT	V

DN   70
DN 100
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	flanşă	 integrată	bituminoasă,	 ieşire	orizontală,	
izolat	termic	–	cu	perete	dublu,	cu	coş	de	protecţie,	încălzire	electrică	230	V	cu	cablu	
de	racordare

TWE			75	BIT	V
TWE	110	BIT	V
TWE	125	BIT	V

DN   70
DN 100
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.

Receptori TOPWET pentru acoperiş cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	verticală,	izolat	
termic	–	cu	perete	dublu,	cu	coş	de	protecţie

TW			75	PVC	S
TW	110	PVC	S
TW	125	PVC	S
TW	160	PVC	S XL

DN   70
DN 100
DN 125
DN 150

Receptor	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	verticală,	izolat	
termic	 –	 cu	 perete	 dublu,	 cu	 coş	 de	 protecţie,	 încălzire	 electrică	 230	V	 cu	 cablu	 de	
racordare

TWE			75	PVC	S
TWE	110	PVC	S
TWE	125	PVC	S
TWE	160	PVC	S XL

DN   70
DN 100
DN 125
DN 150

Receptor	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	orizontală,	izolat	
termic	–	cu	perete	dublu,	cu	coş	de	protecţie

TW			75	PVC	V
TW	110	PVC	V
TW	125	PVC	V

DN   70
DN 100
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	orizontală,	izolat	
termic	 –	 cu	 perete	 dublu,	 cu	 coş	 de	 protecţie,	 încălzire	 electrică	 230	V	 cu	 cablu	 de	
racordare

TWE			75	PVC	V
TWE	110	PVC	V
TWE	125	PVC	V

DN   70
DN 100
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
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 Receptori pentru terase si balcoane circulabile 

Drenarea acoperişurilor plane, terase şi balcoane

Receptori terasă/balcon – cu ieșire orizontală

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d

TWT(E)	50	V 50 205 92 225 42

TWT(E)	75	V 75 205 109 225 39

TWT(E)	110	V 110 205 143 238 38

TWT(E)	125	V 125 205 150 238 25

Receptori terasă/balcon – cu ieșire verticală

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d e f g

TWT(E)	50	S 50 205 150 50 80 20	(40) 133 156

TWT(E)	75	S 70 205 150 55 75 20	(40) 133 156

TWT(E)	110	S 100 205 150 80 50 20	(40) 131 156

TWT(E)	125	S 125 205 150 80 50 20	(40) 131 156

	 	Modele	cu	ieşire	verticală	şi	orizontală	DN	50	-	125

	 	Construcţie	din	poliamidă	PA6

	 Flanşă	integrată	din	material	hidroizolator

	 Înălţime	totală	mică

	 	Potrivite	pentru	drenarea	suprafeţelor	mici

	 	Grătar	de	protecţie	detaşabil	livrat	împreună	cu	fiecare	produs

	 Modelul	cu	încălzire	asigură	drenare	fiabilă	şi	pe	timp	de	iarnă
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Receptori TOPWET terasă/balcon cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	
verticală,	grătar	protector

TWT	50	BIT	S
TWT	75	BIT	S 
TWT	110	BIT	S
TWT	125	BIT	S

DN 50
DN 70 
DN 100 
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	
verticală,	încălzire	230	V	cu	cablu	de	racordare,	grătar	protector

TWTE	50	BIT	S
TWTE	75	BIT	S 
TWTE	110	BIT	S
TWTE	125	BIT	S

DN 50
DN 70 
DN 100 
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	
orizontală,	grătar	protector

TWT	50	BIT	V
TWT	75	BIT	V 
TWT	110	BIT	V
TWT	125	BIT	V

DN 50
DN 70 
DN 100 
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	
orizontală,	încălzire	230	V	cu	cablu	de	racordare,	grătar	protector

TWTE	50	BIT	V
TWTE	75	BIT	V 
TWTE	110	BIT	V
TWTE	125	BIT	V

DN 50
DN 70 
DN 100 
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.

Receptori TOPWET terasă/balcon cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	verticală,	
grătar	protector	

TWT	50	PVC	S
TWT	75	PVC	S 
TWT	110	PVC	S
TWT	125	PVC	S

DN 50
DN 70 

DN 100 
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	verticală,	
încălzire	230	V	cu	cablu	de	racordare,	grătar	protector	

TWTE	50	PVC	S
TWTE	75	PVC	S 
TWTE	110	PVC	S
TWTE	125	PVC	S

DN 50
DN 70 

DN 100 
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	orizontală,	
grătar	protector	

TWT	50	PVC	V
TWT	75	PVC	V 
TWT	110	PVC	V
TWT	125	PVC	V

DN 50
DN 70 

DN 100 
DN 125

Receptor	TOPWET	pentru	terasă/balcon	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	ieşire	orizontală,	
încălzire	230	V	cu	cablu	de	racordare,	grătar	protector	

TWTE	50	PVC	V
TWTE	75	PVC	V
TWTE	110	PVC	V
TWT	E	125	PVC	V

DN 50
DN 70 

DN 100 
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.  
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Drenarea acoperişurilor plane izolate termic

Dimensiuni adaptoare destinate receptorilor pentru acoperiș 

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d Pentru	înălţimea	
izolaţiei	termice

TWN	v220 125* 330 220 260 40 40–220

TWN	v300 125* 330 220 340 40 40–300

TWN	v500 125* 330 220 540 40 40–500

TWN	v500	XL 150 360 250 540 90 90–500

TWNE	v500 125* 330 220 540 90 90–500

* Pentru receptori acoperiș DN 70, DN 100 și DN 125 (receptorii cu aceste dimensiuni au partea superioară identică) 

Dimensiuni adaptoare destinate receptorilor pentru terasă/balcon

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d Pentru	înălţimea	
izolaţiei	termice

TWTN	v120 125* 205 156 150 40 40–120

TWTN	v240 125* 205 156 270 40 40–240

TWTN	v360 125* 205 156 380 40 40–360

* Pentru receptori terasă/balcon DN 70, DN 100 și DN 125 (receptorii cu aceste dimensiuni au partea superioară identică)

Model de bază – execuţie universală
	 Utilizare	pentru	receptorii	cu	diametrul	 

de	DN	70,	100,	125,	cu	ieşire	verticală	şi	
orizontală,	inclusiv	pentru	cele	cu	încălzire

	 Înălţime	în	funcţie	de	grosimea	stratului	de	
izolaţie	termică	pornind	de	la	40	mm

	 	Potrivit	pentru	clădiri	cu	înălţimea	izolaţiei	
termice	de	până	la	500	mm

	 Inel	de	etanşare	împotriva	refulării	 
livrat	împreuna	cu	fiecare	produs

	 		Model	cu	încălzire	la	comandă

Model auxiliar XL
	 	Numai	pentru	receptori	cu	diametrul	 

de	DN	150,	inclusiv	cu	încălzire	
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Adaptoare pentru receptori TOPWET de terasă/balcon
Execuţie Tip Pentru înălţimea izolaţiei

termice

Adaptor	TOPWET	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	pentru	receptori	TOPWET	de	terasă/
balcon	cu	ieșire	verticală	și	orizontală	DN	50,	70,	100	și	125	cu	3	inele	de	etanșare,	fără	
grătar	protector.

TWTN	v120	BIT
TWTN	v240	BIT
TWTN	v360	BIT

40–120	mm
40–240	mm
40–360	mm

Adaptor	 TOPWET	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC	 pentru	 receptori	 TOPWET	 de	 terasă/
balcon	cu	ieșire	verticală	și	orizontală	DN	50,	70,	100	și	125	cu	3	inele	de	etanșare,	fără	
grătar	protector.	

TWTN	v120	PVC
TWTN	v240	PVC
TWTN	v360	PVC

40–120	mm
40–240	mm
40–360	mm

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.   

Adaptoare pentru receptori TOPWET de acoperiş
Execuţie Tip Pentru înălţimea izolaţiei

termice

Adaptorul	TOPWET	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	pentru	modelele	cu	ieşire	verticală	
şi	orizontală	a	 receptorilor	TOPWET	DN	70,	100	şi	125	cu	 inel	de	etanşare,	 fără	coş	
de	protecţie	(model	XL	numai	pentru	receptor	DN	150).	TWNE	=	variantă	cu	încălzire,	
potrivită	pentru	acoperişuri	cu	grosimea	termoizolaţiei	de	peste	100	mm.	

TWN	v220	BIT
TWN	v300	BIT
TWN	v500	BIT
TWN	v500	BIT	XL
TWNE	v500	BIT

40–220	mm
40–300	mm
40–500	mm
90–500	mm
90–500	mm

Adaptorul	 TOPWET	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC,	 pentru	modelele	 cu	 ieşire	 verticală	
şi	orizontală	a	 receptorilor	TOPWET	DN	70,	100	şi	125	cu	 inel	de	etanşare,	 fără	coş	
de	protecţie	(model	XL	numai	pentru	receptor	DN	150).	TWNE	=	variantă	cu	încălzire,	
potrivită	pentru	acoperişuri	cu	grosimea	termoizolaţiei	de	peste	100	mm.

TWN	v220	PVC
TWN	v300	PVC
TWN	v500	PVC
TWN	v500	PVC	XL
TWNE	v500	PVC

40–220	mm
40–300	mm
40–500	mm
90–500	mm
90–500	mm

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4. 

Termostate electronice pentru comanda receptorilor TOPWET cu încălzire şi kitul de încălzire
Accesorii Execuţie Tip Dimensiuni

Termostat	exterior	universal	pentru	comandarea	 receptorilor	cu	 încălzire	TOPWET	cu	
senzor	 de	 temperatură	 integrat	 pentru	 măsurarea	 temperaturii	 exterioare.	 La	 un	 te	
mostat	se	pot	racorda	până	la	16	buc.	receptori.

TWT	524 70×70	mm

Termostat	 interior	 universal	 pentru	 comandarea	 receptorilor	 cu	 încălzire	 TOPWET,	
destinat	pentru	 cutia	de	distribuţie,	 inclusiv	 cablul	 cu	 lungime	de	4	m,	 cu	 senzor	de	
temperatură	pentru	măsurarea	temperaturii	exterioare.	La	un	termostat	se	pot	racorda	
până	la	16	buc.	receptori.	

TWT	3528 90×50	mm

Kitul	 include	 un	 cablu	 de	 încălzire	 autoreglabil	 pentru	 curent	 alternativ	 230	 V,	 50	Hz	
(lungimea	porţiunii	încălzite	0,6	m,	lungimea	cablului	de	alimentare	1,5	m),	2	buc.	coliere	
din	plastic	pentru	fixarea	cablului	de	receptor,	bandă	adezivă	din	aluminiu	pentru	fixarea	
definitivă	a	cablului	de	încălzire.

TW	SE
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Drenarea acoperișurilor lestate, teraselor/balcoanelor

Adaptoare din inox pentru terase şi balcoane

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

Destinaţie
a b c

TW	TER 125* 100 135 11
Adaptoare universale pentru terase/bal-
coane destinate receptorilor DN 70, 100 
şi 125, adaptoarelor pentru receptorii 
de acoperiş, receptorilor pentru renovări 
sau refaceri de acoperișuri plane şi 
receptorilor prelungiţi

TW	TER	P 125* 220 135 11

TWNR	TER	v10–1000	XL(P)	(D) 150 10–1000 150 11
Destinat receptorilor DN 150 
şi adaptoare pentru receptori XL 

Coş de protecţie pentru acoperişuri cu pietriş

Tip DN
Dimensiuni	

[mm] Destinaţie
a

TWOK	v100 125* 100 Coş	universal	destinat	receptorilor	DN	70,	
100	şi	125,	adaptoarelor	pentru	receptori,	
receptorilor	pentru	
renovări	sau	refaceri	de	acoperișuri	plane	 
şi	receptorilor	prelungiţi

TWOK	v133 125* 133

TWOK	v166 125* 166

TWOK	v200 125* 200

TWOK	v20–1000	XL 150 20–1000
Destinat	receptorilor	DN	150	
şi	adaptoare	pentru	receptori	XL

* Cum pot fi adaptoarele 
universale pentru diferite 
diametre ale receptorilor  
DN 70, 100, 125?
Receptorii de acoperiş, 
adaptoarele, receptorii pentru 
renovări sau refaceri de 
acoperișuri plane şi receptorilor 
prelungiţi (în afară de DN 150 
şi XL) au partea superioară de 
aceeaşi construcţie şi diametru. 
Construcţia receptorului diferă, 
in funcţie de diametru, doar 
sub guler pentru a asigura 
universalitatea tuturor  
accesoriilor.

** Ce tip de adaptor trebuie să 
folosesc când am hidroizolaţie 
turnată la nivelul gulerului 
receptorului?
Pentru acest tip de hidroizolaţie
este recomandat adaptorul
TW TER, care poate fi scurtat
în funcţie de înălţimea şapei
şi a pardoselii.

Accesorii pentru receptorii de acoperiş

	 	La	acoperişurile	cu	strat	de	lestare	din	pietriş	
trebuie	utilizat	coşul	de	protecţie	din	inox

	 	Diverse	accesorii	pentru	acoperişurile	circulabile	

	 	Adaptoare	de	terasă/balcon	pentru	
drenare	de	la	nivelul	suprafeţei	

	 	Posibilitatea	utilizării	obturatoarelor	 
de	miros	introduse	în	receptori
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Accesorii TOPWET pentru terase/balcoane cu strat de lestare
Accesorii Execuţie Tip Înălțimea deasupra

Adaptor	 de	 terasă/balcon	 TOPWET,	 pentru	 balcoane	 şi	 terase	 placate.	 Inelul	 de	 drenare	
pentru	preluarea	apei	din	stratul	 inferior	este	 inclus	 in	pachet.	Adaptorul	de	terasă/balcon	
poate	fi	prelungit	opţional	cu	un	inel	de	drenare	TW	ODK	cu	33	mm	sau	cu	adaptor	ajustabil	
TWN	TER.	Execuţie	din	poliamidă	cu	pereţii	groşi	tip	PA6	cu	rezistenţă	la	radiaţii	UV.

TW	TER 0–100	mm

Adaptor	TOPWET	perforat	de	terasă/balcon,	pentru	balcoane	şi	 terase	placate.	 În	pachet	
sunt	 incluse	 trei	 inele	pentru	drenarea	eficientă	a	apei.	Adaptorul	de	 terasă/balcon	poate	
fi	prelungit	cu	un	inel	de	drenare	TW	ODK	cu	33	mm	sau	cu	adaptor	ajustabil	TWN	TER.	
Execuţie	din	poliamidă	cu	pereţii	groşi	tip	PA6	cu	rezistenţă	la	radiaţii	UV.	

TW	TER	P 0–220	mm

Prelungitor	 pentru	 adaptorul	 de	 terasă/balcon	 max.	 120	 mm.	 Înălţimea	 exactă	 
a	prelungitorului	poate	fi	întotdeauna	ajustată	direct	pe	şantier.	Execuţie	din	poliamidă	
cu	pereţii	groşi	tip	PA6	cu	rezistenţă	la	radiaţii	UV.	

TWN	TER 15–120	mm

Inel	de	drenare	pentru	prelungirea	coşului	perforat	TWOK	sau	a	adaptorului	de	terasă/
balcon	TW	TER	cu	33	mm.	Execuţie	din	poliamidă	cu	pereţii	groşi	tip	PA6	cu	rezistenţă	
la	radiaţii	UV.	Dimensiunea	orificiiilor	inelului	de	drenare	10×15	mm.			

TW	ODK +33	mm

Coş	plat	de	protecţie	TOPWET	circulabil.	Execuţie	din	poliamidă	cu	pereţii	groşi	tip	PA6	
cu	rezistenţă	la	radiaţii	UV.	Înălţimea	deasupra	nivelului	hidroizo	laţiei	10	mm.	

TW	PLK +10	mm

Coş	de	protecţie	perforat	TOPWET	pentru	acoperişuri	cu	pietriş	sau	cu	un	alt	 tip	de	
strat	 de	 lestare.	 Coşul	 poate	 fi	 prelungit	 cu	 ajutorul	 inelului	 de	 drenare	 TW	ODK	 cu	 
33	 mm.	 Execuţie	 din	 poliamidă	 cu	 pereţii	 groşi	 tip	 PA6	 cu	 rezistenţă	 la	 radiaţii	 UV.	
Mărimea	orificiilor	10×15	mm.

TWOK	v100
TWOK	v133
TWOK	v166
TWOK	v200

100	mm
133	mm
166	mm
200	mm

Obturatoare de miros pentru receptorii şi adaptoarele TOPWET 
Accesorii Execuţie Tip Lăţime

Obturator	TOPWET	mecanic	de	miros,	cu	capacitate	de	scurgere	mărită	şi	cu	proprietăţi	
de	auto-curăţare.	Destinat	receptorilor	de	acoperiş,	adaptoarelor	şi	receptorilor	pentru	
terase/balcoane.	Obturatorul	nu	poate	fi	utilizat	la	receptorul	DN	150,	la	receptorii	pentru	
renovări	sau	refaceri	de	acoperișuri	plane	şi	 la	receptorii	prelungiţi.	Nu	se	recomandă	
montarea	obturatorului	într-un	spaţiu	fără	o	circulaţie	liberă	a	aerului.

TWZU	KL

Obturator	 TOPWET	 de	 miros	 cu	 apă,	 cu	 capacitate	 de	 drenare	 mărită.	 Destinată	
receptorilor	de	acoperiş,	adaptoarelor	şi	receptorilor	pentru	terase/balcoane.	Înălţimea	
nivelului	de	apă	50	mm.	Obturatorul	nu	poate	fi	folosit	la	receptorul	DN	150,	la	receptorii	
pentru	 renovări	 sau	 refaceri	 de	 acoperișuri	 plane	 şi	 la	 cele	 receptorii	 prelungiţi.	
Obturatorul	este	destinat	spaţiilor	 fără	circulaţie	 liberă	a	aerului	şi	 în	 locurile	unde	nu	
exista	posibilitatea	de	îngheţ.

TWZU 50	mm
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Renovări sau refaceri de acoperişuri plane 

* dimensiuni pentru varianta cu încălzire
** la comandă există posibilitatea prelungirii până  
    la 2.000 mm (fiecare 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Receptorul poate fi introdusă în vechiul receptor sau 
conducta existentă pană la guler, cu o uşoară diminuare  
a capacității de preluarea a apelor

Tabel pentru stabilirea dimensiunilor receptorilor pentru renovări sau refaceri de acoperişuri 

Tip
Pentru	racordare	
la	conducte	
cu	diametrul

Felul	burlanului	existent	[DN]

Fontă PE PVC PP

70 80 100 110 125 150 63 75 90 110 125 150 70 100 125 150 100 125 150

TW	SAN	50 54–72	mm × × × ×

TW	SAN	75 79–102	mm × × ×

TW	SAN	90 99–106	mm × × × ×

TW	SAN	104 109–116	mm ×

TW	SAN	110 116–129	mm × × × ×

TW	SAN	125 144–154	mm × × × ×

Renovări sau refaceri de 
acoperişuri plane cu izolaţie

Tip
Dimensiuni	[mm]

a b c** d

TW	SAN			50 330 220 400 40	(80*)

TW	SAN			75 330 220 400 40	(80*)

TW	SAN			90 330 220 400 40	(80*)

TW	SAN	104 330 220 400 40	(80*)

TW	SAN	110 330 220 400 40	(80*)

TW	SAN	125 330 220 400 40	(80*)

Renovări sau refaceri de 
acoperişuri plane fără izolaţie

Tip
Dimensiuni	[mm]

e f g h

TW	SAN	BZ			50 250 200 56 60

TW	SAN	BZ			75 250 200 81 60

TW	SAN	BZ			90 250 200 96 60

TW	SAN	BZ	104 250 200 116 60

TW	SAN	BZ	110 250 200 116 60

TW	SAN	BZ	125 250 200 131 60

Model standard – Receptor cu lungimea  
de 400 mm

	 	Racordare	directă	la	receptorii	existenți	
sau	la	conductele	existente

	 	Sortiment	larg	al	diametrelor

	 	Montaj	simplu	la	renovarea	acoperișurilor	cu	izolație	
termică	având	grosimea	începând	de	la	50	mm

	 	Producție	la	cerere	a	receptorilor	cu	lungime	de	pană	la	2000	mm

	 	Toate	produsele	sunt	dotate	cu	garnitură	împotriva	refulării	apei	

	 	Toate	produsele	sunt	livrate	cu	lubrifiant	pentru	montaj	

	 	Opțional,	produsele	pot	fi	executate	cu	incălzire
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 Receptori și aerisiri TOPWET pentru renovări sau refaceri cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip Pentru racordare 

la conducte cu diametrul

Receptor	 TOPWET	 cu	 flanşă	 integrată	 bituminoasă,	 cu	 coş	 de	 protecţie.	 Lungime	 
400	mm,	la	cerere	există	posibilitate	de	prelungire	până	la	2000	mm.

TW	SAN	50	BIT
TW	SAN	75	BIT
TW	SAN	90	BIT
TW	SAN	104	BIT
TW	SAN	110	BIT
TW	SAN	125	BIT
TW	SAN	160	BIT	XL

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
109–116	mm
116–129	mm
144–154	mm
186–200	mm

Receptor	TOPWET	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	cu	coş	de	protecţie,	incălzire	la	230	V 
cu	cablu	de	racordare.	Lungime	400	mm,	la	cerere	există	posibilitate	de	prelungire	până	
la	2000	mm.

TWE	SAN	50	BIT
TWE	SAN	75	BIT
TWE	SAN	90	BIT
TWE	SAN	104	BIT
TWE	SAN	110	BIT
TWE	SAN	125	BIT
TWE	SAN	160	BIT	XL

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
109–116	mm
116–129	mm
144–154	mm
186–200	mm

Receptor	 TOPWET	 pentru	 acoperişuri	 neizolate	 cu	 flanşă	 integrată	 bituminoasă	 cu	
coş	de	protecţie.Receptorul	poate	fi	introdus	în	conducta	de	scurgere	până	la	guler,	cu	 
o	uşoară	diminuare	a	capacitătii	de	preluare	a	apelor.	Lungime	400	mm,	la	cerere	există	
posibilitatea	de	prelungire	până	la	900	mm.	

TW	SAN	BZ	50	BIT
TW	SAN	BZ	75	BIT
TW	SAN	BZ	90	BIT
TW	SAN	BZ	104	BIT
TW	SAN	BZ	110	BIT
TW	SAN	BZ	125	BIT

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
109–116	mm
116–129	mm
144–154	mm

Aerisire	 TOPWET,	 destinată	 racordării	 la	 conductele	 de	 aerisire	 a	 canalizaţiei,	 cu	
flanşă	 integrată	 bituminoasă,	 inclusiv	 capac	 de	 ploaie.	 Înălţimea	 deasupra	 izolaţiei	 
300	mm,	adâncimea	sub	 izolaţie	180	mm,	 la	cerere	există	posibilitatea	de	prelungire	
până	la 2000	mm.

TWOP	SAN	50	BIT
TWOP	SAN	75	BIT
TWOP	SAN	90	BIT
TWOP	SAN	110	BIT
TWOP	SAN	125	BIT

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
116–129	mm
144–154	mm

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.

Receptori și aerisiri TOPWET pentru renovări sau refaceri cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip Pentru racordare 

la conducte cu diametrul

Receptor	TOPWET	cu	flanşă	integrată	din	PVC,	cu	coş	de	protecţie.	Lungime	400	mm,	
la	cerere	există	posibilitate	de	prelungire	până	la	2000	mm.

TW	SAN	50	PVC
TW	SAN	75	PVC
TW	SAN	90	PVC
TW	SAN	104	PVC
TW	SAN	110	PVC
TW	SAN	125	PVC
TW	SAN	160	PVC	XL

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
109–116	mm
116–129	mm
144–154	mm
186–200	mm

Receptor	 TOPWET	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC,	 cu	 coş	 de	 protecţie,	 incălzire	 
la	 230	 V	 cu	 cablu	 de	 racordare.	 Lungime	 400	 mm,	 la	 cerere	 există	 posibilitate	 de	
prelungire	până	la	2000	mm.

TWE	SAN	50	PVC
TWE	SAN	75	PVC
TWE	SAN	90	PVC
TWE	SAN	104	PVC
TWE	SAN	110	PVC
TWE	SAN	125	PVC
TWE	SAN	160	PVC	XL

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
109–116	mm
116–129	mm
144–154	mm
186–200	mm

Receptor	 TOPWET	 pentru	 acoperişuri	 neizolate	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC	 cu	 coş	 
de	protecţie.Receptorul	poate	fi	introdus	în	conducta	de	scurgere	până	la	guler,	cu	
o	uşoară	diminuare	a	capacitătii	de	preluare	a	apelor.	Lungime	400	mm,	la	cerere	există	
posibilitatea	de	prelungire	până	la	900	mm.	

TW	SAN	BZ	50	PVC
TW	SAN	BZ	75	PVC
TW	SAN	BZ	90	PVC 
TW	SAN	BZ	104	PVC
TW	SAN	BZ	110	PVC
TW	SAN	BZ	125	PVC

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
109–116	mm
116–129	mm
144–154	mm

Aerisire	 TOPWET,	 destinată	 racordării	 la	 conductele	 de	 aerisire	 a	 canalizaţiei,	 cu	 flanşă	
integrată	din	folie	hidroizolantă	PVC,	inclusiv	capac	de	ploaie.	Înălţimea	deasupra	izolaţiei	
300	mm,	adâncimea	sub	izolaţie	180	mm,	la	cerere	există	posibilitatea	de	prelungire	până	
la 2000	mm.

TWOP	SAN	50	PVC
TWOP	SAN	75	PVC
TWOP	SAN	90	PVC
TWOP	SAN	110	PVC
TWOP	SAN	125	PVC

54–72	mm
79–102	mm
99–106	mm
116–129	mm
144–154	mm

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.
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Drenarea acoperişurilor plane

Receptori prelungiţi pentru acoperiş

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a b** c d e f

TWJ	50 50 330 400 40	(80*) 90 220 160

TWJ	75 70 330 400 40	(80*) 90 220 160

TWJ	90 90 330 400 40	(80*) 90 220 160

TWJ	110 100 330 400 40	(80*) 90 220 160

TWJ	125 125 330 400 40	(80*) 70 220 160

* dimensiuni pentru varianta cu încălzire
** la comandă există posibilitatea de prelungire până la 2.000 mm (fiecare 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Receptori prelungiţi pentru acoperişuri fără izolaţie

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

g h i k

TWJ	BZ	50 50 250 200 56 60

TWJ	BZ	75 70 250 200 81 60

TWJ	BZ	90 90 250 200 96 60

TWJ	BZ	110 100 250 200 116 60

TWJ	BZ	125 125 250 200 131 60

Receptorul poate fi introdus în vechiul receptor sau conducta existentă până la guler, cu o diminuare  
a capacitatii de preluare a apelor.

Care este diferenţa receptorii 
prelungiţi standard şi receptorii 
prelungiţi BZ?
Receptorii prelungiţi cu codificarea 
BZ(fără izolaţie) sunt proiectaţi 
pentru acoperişuri fără izolaţie 
termica, acolo unde este necesară 
introducerea receptorilor noi în 
conducte sau receptorii existenţi 
până la guler. 
Faţă de varianta standard, receptorii 
prelungiţi BZ au o capacitate 
diminuată de preluare a apelor.

	 	Lungime	standard	400	mm

	 La	cerere,	se	pot	produce	cu	lungimea	de	până	la	2000	mm

	 	Posibilitate	de	ajustare	a	lungimii	direct	în	şantier

	 	Montaj	simplu

La comandă
	 	La	cerere,	exista	posibilitatea	de	livrare	în	varianta	cu	încălzire

Informaţii tehnice
	 Nu	se	pot	combina	cu	adaptoare	pentru	

receptori	şi	obturator	de	miros

	 	Se	pot	combina	cu	accesorii	TWOK	şi	TW	TER
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Receptori prelungiţi TOPWET pentru acoperiş cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip DN / Lungime de 

scurgere

Receptor	prelungit	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	cu	coş	de	
protecţie.	Lungime	400	mm,	cu	posibilitatea	măririi	lungimii	la	comandă.	

TWJ	50	BIT
TWJ	75	BIT
TWJ	90	BIT
TWJ	110	BIT
TWJ	125	BIT
TWJ	160	BIT	XL

DN	50	/	400	mm
DN	70	/	400	mm
DN	90	/	400	mm
DN	100	/	400	mm
DN	125	/	400	mm
DN	150	/	400	mm

Receptor	 prelungit	 TOPWET	pentru	 acoperiş	 cu	 flanşă	 integrată	bituminoasă	 cu	 coş	
de	 protecţie,	 încălzire	 pe	 230	V	 cu	 cablu	 de	 racordare	 1,5	m.	 Lungime	 400	mm,	 cu	
posibilitatea	măririi	lungimii	la	comandă.

TWJE	50	BIT
TWJE	75	BIT
TWJE	90	BIT
TWJE	110	BIT
TWJE	125	BIT
TWJE	160	BIT	XL

DN	50	/	400	mm
DN	70	/	400	mm
DN	90	/	400	mm
DN	100	/	400	mm
DN	125	/	400	mm
DN	150	/	400	mm

Receptor	prelungit	TOPWET	pentru	acoperişuri	neizolate	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	
cu	coş	de	protecţie.	Receptorul	poate	fi	introdus	în	conducta	existentă	până	la	guler,	cu	
o	diminuare	a	capacitătii	de	preluare	a	apelor.	Lungime	400	mm,	cu	posibilitatea	măririi	
lungimii	la	comandă.	

TWJ	BZ	50	BIT
TWJ	BZ	75	BIT
TWJ	BZ	90	BIT
TWJ	BZ	110	BIT
TWJ	BZ	125	BIT	

DN	50	/	400	mm
DN	70	/	400	mm
DN	90	/	400	mm
DN	100	/	400	mm
DN	125	/	400	mm

Prelungirea	 receptorului,	 lungime	 la	 comandă.	 Pentru	 varianta	 prelungită	 se	 percepe	 
o	taxă	de	4	EUR	fără	TVA	pentru	fiecare	100	mm	suplimentari.	

TWJ(E)	_	_	BIT	x500
TWJ(E)	_	_	BIT	x600
TWJ(E)	_	_	BIT	x1000

500	mm
600	mm
1000	mm

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag 4.

Receptori prelungiţi TOPWET pentru acoperiş cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip DN / Lungime de 

scurgere

Receptor	 prelungit	 TOPWET	pentru	 acoperiş	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC	 cu	 coş	 de	
protecţie.	Lungime	400	mm,	cu	posibilitatea	măririi	lungimii	la	comandă.

TWJ	50	PVC
TWJ	75	PVC
TWJ	90	PVC
TWJ	110	PVC
TWJ	125	PVC
TWJ	160	PVC	XL

DN	50	/	400	mm
DN	70	/	400	mm
DN	90	/	400	mm
DN	100	/	400	mm
DN	125	/	400	mm
DN	150	/	400	mm

Receptor	 prelungit	 TOPWET	 pentru	 acoperiş	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC	 cu	 coş	 
de	 protecţie,	 încălzire	 pe	 230	 V	 cu	 cablu	 de	 racordare	 1,5	 m.	 Lungime	 400	 mm,	 
cu	posibilitatea	măririi	lungimii	la	comandă.

TWJE	50	PVC
TWJE	75	PVC
TWJE	90	PVC
TWJE	110	PVC
TWJE	125	PVC
TWJE	160	PVC	XL

DN	50	/	400	mm
DN	70	/	400	mm
DN	90	/	400	mm
DN	100	/	400	mm
DN	125	/	400	mm
DN	150	/	400	mm

Receptor	 prelungit	 TOPWET	 pentru	 acoperişuri	 neizolate	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC	 
cu	 coş	de	protecţie.	Receptorul	 poate	 fi	 introdus	 în	 conducta	 existentă	 până	 la	 guler,	 
cu	o	diminuare	a	capacitătii	de	preluare	a	apelor.	Lungime	400	mm,	cu	posibilitatea	măririi	
lungimii	la	comandă.

TWJ	BZ	50	PVC
TWJ	BZ	75	PVC
TWJ	BZ	90	PVC
TWJ	BZ	110	PVC
TWJ	BZ	125	PVC

DN	50	/	400	mm
DN	70	/	400	mm
DN	90	/	400	mm
DN	100	/	400	mm
DN	125	/	400	mm

Prelungirea	 receptorului,	 lungime	 la	 comandă.	 Pentru	 varianta	 prelungită	 se	 percepe	 
o	taxă	de	4	EUR	fără	TVA	pentru	fiecare	100	mm	suplimentari.	

TWJ(E)	_	_	PVC	x500
TWJ(E)	_	_	PVC	x600
TWJ(E)	_	_	PVC	x1000

500	mm
600	mm
1000	mm

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
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	 	Modele	cu	ieşire	verticală	şi	orizontală	DN	50,	DN	70

	 	Construcţie	din	poliamidă	PA6

	 Flanşă	integrată	din	material	hidroizolator

	 	Înălţime	totală	mică

	 	Potrivite	pentru	drenarea	suprafeţelor	mici	

	 	Grătarul	de	protecţie	detaşabil	este	livrat	
împreună	cu	fiecare	produs

	 Modelul	cu	încălzire	asigură	drenare	
eficientă	şi	pe	timp	de	iarnă

Receptori pentru balcoane 
Drenarea balcoanelor

Receptori pentru balcoane – ieşire orizontală

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d

TWB	50	V 50 150 72 153 19

TWB	75	V 70 150 96 163 21

TWBE	50	V 50 150 72 153 19

TWBE	75	V 70 150 96 163 21

Receptori pentru balcoane – ieşire verticală

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a b c d e f g h

TWB	50	S 50 150 120 50 49 21 95 - -

TWB	75	S 70 150 120 50 49 21 95 - -

TWBE	50	S 50 150 120 50 - - 95 30 40

TWBE	75	S 70 150 120 50 - - 95 30 40

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Receptori TOPWET pentru balcoane cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	verticală,	cu	
grătar	de	protecţie	

TWB	50	BIT	S
TWB	75	BIT	S

DN 50
DN 70

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	verticală,	cu	
grătar	de	protecţie	şi	incălzire	pe	230	V	cu	cablu	de	racordare	

TWBE	50	BIT	S
TWBE	75	BIT	S

DN 50
DN 70

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	orizontală,cu	
grătar	de	protecţie		

TWB	50	BIT	V
TWB	75	BIT	V

DN 50
DN 70

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	bituminoasă,	ieşire	orizontală,	cu	
grătar	de	protecţie	şi	incălzire	pe	230	V	cu	cablu	de	racordare

TWBE	50	BIT	V
TWBE	75	BIT	V

DN 50
DN 70

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.

Receptori TOPWET pentru balcoane cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	din	PVC	cu,	ieşire	verticală,	cu	
grătar	de	protecţie

TWB	50	PVC	S
TWB	75	PVC	S

DN 50
DN 70

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	din	PVC	cu,	ieşire	verticală,	cu	
grătar	de	protecţie	şi	incălzire	pe	230	V	cu	cablu	de	racordare

TWBE	50	PVC	S
TWBE	75	PVC	S

DN 50
DN 70

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	din	PVC	cu,	ieşire	orizontală,	cu	
grătar	de	protecţie

TWB	50	PVC	V
TWB	75	PVC	V

DN 50
DN 70

Receptor	TOPWET	pentru	balcoane	cu	flanşă	integrată	din	PVC	cu,	ieşire	orizontală,	cu	
grătar	de	protecţie	şi	incălzire	pe	230	V	cu	cablu	de	racordare

TWBE	50	PVC	V
TWBE	75	PVC	V

DN 50
DN 70

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.



Accesorii pentru receptori de balcon
Execuţie Tip Înălțimea deasupra

Grătar	protector	perforat	din	inox	TOPWET,	pentru	receptori	de	balcon	cu	ieșire	
verticală	și	orizontală	TOPWET	TWB	

TWOK	BAL	v100
TWOK	BAL	v150
TWOK	v _ _ _ BAL 

100	mm
150	mm

20-1000		mm

Adaptor	TOPWET	pentru	balcon	din	inox	cu	grătar	cromat	100×100×10	mm,	 
pentru	receptor	de	balcon	cu	ieșire	verticală	și	orizontală	TOPWET	TWB	

TWNR	BAL	v50	 
TWNR	BAL	v100
TWNR	BAL	v150
TWNR	v _ _ _ BAL

10–50	mm
32-100	mm
32-150	mm
10-1000	mm

Adaptor	TOPWET	parțial	perforat	pentru	balcon	din	inox	cu	grătar	cromat	 
100×100×10	mm,	pentru	receptor	de	balcon	cu	ieșire	verticală	și	orizontală	 
TOPWET	TWB

TWNR	BAL	v100	D
TWNR	BAL	v150	D
TWNR	v _ _ _ BAL D

45-100	mm
45-150	mm
10-1000	mm

Adaptor	TOPWET	perforat	pentru	balcon	din	inox	cu	grătar	cromat	 
100×100×10	mm,	pentru	receptor	de	balcon	cu	ieșire	verticală	și	orizontală	TOPWET	
TWB	

TWNR	BAL	v50	P 
TWNR	BAL	v100	P
TWNR	BAL	v150	P
TWNR	BAL	v _ _ _ P

10–50	mm
45-100	mm
45-150	mm
10-1000	mm

Obturator	mecanic	de	miros	din	inox	pentru	receptori	de	balcon	cu	ieșire	verticală	 
și	orizontală	TOPWET	TWB

TWZU	BAL

Sifon TOPWET pentru balcon
Execuţie Tip Dimensiuni

Sifon	TOPWET	pentru	balcon	cu	flanşă	 integrată	STE	cu	 ieșire	verticală	și	orizontală.	
Obturator	de	miros	și	grătar	din	inox	incluse.

_	_	_-	în	funcție	de	flanșa	hidroizolației

TWBP	50	STE	S 
TWBP	50	_ _ _ S 
TWBP	50	STE	V 
TWBP	50	_ _ _ V

DN 50 
DN 50 
DN 50 
DN 50

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.  
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Sifon TOPWET pentru balcon

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

* Sifoanele TOPWET pentru 
balcon sunt prevăzute cu 
flanșă integrată pentru şapă 
sau adezivi pentru plăci 
ceramice. Acest receptor nu 
se poate utiliza în alte scopuri, 
deoarece permite drenajul 
apei doar de pe suprafața 
placată (guler la nivelul 
placării).

a b c d e f

TWBP	50	S* 50 160 15 65 45 104 -

TWBP	50	V* 50 160 15 65 - - 120

Accesorii pentru receptori de balcon
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 Cămine pentru acoperişuri verzi 
Accesorii pentru acoperişuri verzi

Cămine pentru acoperişuri verzi
Execuţie Tip Dimensiuni

Cămin	pentru	acoperişuri	verzi,	înălţime	130	mm,	 
inclusiv	grătar	de	acoperire	din	plastic

TWZ	300×300×130
TWZ	400×400×130

300×300	mm
400×400	mm

Cămin	pentru	acoperişuri	verzi,	înălţime	230	mm,	 
inclusiv	grătar	de	acoperire	din	plastic

TWZ	300×300×230
TWZ	400×400×230

300×300	mm
400×400	mm

Cămin	pentru	acoperişuri	verzi,	înălţime	330	mm,	 
inclusiv	grătar	de	acoperire	din	plastic

TWZ	300×300×330
TWZ	400×400×330

300×300	mm
400×400	mm

Cămin	pentru	acoperişuri	verzi,	înălţimea	la	comandă,	
inclusiv	grătar	de	acoperire	din	plastic

TWZ	300×300×	_	_	_
TWZ	400×400×	_	_	_

300×300	mm
400×400	mm

	 	Construcţie	modernă	a	căminului,	din	
poliamidă	de	culoare	neutră	-	gri	

	 	Material	dur,	cu	rezistenţă	la	radiaţii	UV	 
şi	condiţii	atmosferice

	 	Orificii	optimizate	pentru	eliminarea	apei	
din	straturile	acoperişului	verde

	 	Capac	detaşabil,	din	polipropilenă,	montat	 
într-un	cadru	robust

	 	Două	mărimi	standard	de	formă	pătrată	
cu	latura	de	300	sau	400	mm

	 	Alcătuire	variabilă	a	ansamblului	în	funcţie	
de	înălţimea	straturilor	de	vegetaţie

	 	Acces	ideal	pentru	controlul	şi	curăţarea	 
receptorilor	de	acoperiş
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Drenarea de siguranţă a acoperişurilor plane, a teraselor şi a balcoanelor

Receptor de colţ – rotund

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a* b c d e f g

TWC(E)			50 50 500 20 200 82 13 50 22

TWC(E)			75 70 500 20 200 82 13 50 22

TWC(E)	110 100 500 20 200 132 13 50 22

TWC(E)	125 125 500 20 200 132 13 50 22

Receptor de siguranţă – rotund

Tip DN
Dimensiuni	[mm]

a* b c d e

TWPP			50 50 500 20 98 30 102

TWPP			75 70 500 20 98 30 102

TWPP	110 100 500 20 147 30 53

TWPP	125 125 500 20 147 30 53

* la comandă există posibilitatea de prelungire de până la 2000 mm (fiecare 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Tip standard – receptor de colţ rotund  
cu lungimea de 500 mm 
  Model	nou	cu	muchie	de	scurgere	de	dimendiuni	reduse
	 	Flanşă	integrată	din	material	hidroizolator
	 	Grătar	de	protecţie	detaşabil	livrat	împreună	 

cu	fiecare	produs
	 	Posibilitate	de	prelungire	până	la	2000	mm
	 	Corpul	receptorului	de	colţ	este	fabricat	din	poliamidă	 

PA	6,	conductele	din	PVC	cu	rezistenţă	la	radiaţii	UV
	 	Modelul	cu	încălzire	asigură	drenarea	eficientă	şi	 

pe	timp	de	iarnă
	 	Posibilitate	de	racordare	la	racordul	jgheab-burlan	

sau	la	burlane	DN	50,	DN	70,	DN	100	şi	DN	125

Tip auxiliar – mini-receptor de colţ cu lungimea de 200 mm
  Pentru	drenarea	teraselor	mici	şi	a	balcoanelor
	 Înălţime	de	60	mm
	 Flanşă	specială	pentru	racordare	la	hidroizolaţia	turnată
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Receptori de colţ şi deversoare de siguranţă TOPWET rotunde cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	rotund	de	colţ	TOPWET	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	cu	grătar	de	protecţie.	
Lungime	500	mm,	la	cerere	posibilitate	de	prelungire	până	la	2000	mm.

TWC			50	BIT
TWC			75	BIT
TWC	110	BIT
TWC	125	BIT

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Receptor	rotund	de	colţ	TOPWET	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	cu	grătar	de	protecţie,	
incălzire	pe	230	V	cu	cablu	de	 racordare.	Lungime	500	mm,	 la	cerere	posibilitate	de	
prelungire	până	la	2000	mm.

TWCE			50	BIT
TWCE			75	BIT
TWCE	110	BIT
TWCE	125	BIT

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Deversor	 rotund	de	 siguranţă	TOPWET	cu	 flanşă	 integrată	bituminoasă	 cu	grătar	 de	
protecţie.	Lungime	500	mm,	la	cerere	posibilitate	de	prelungire	până	la 2000	mm.

TWPP			50	BIT
TWPP			75	BIT
TWPP	110	BIT
TWPP	125	BIT

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.

Receptori de colţ şi deversoare de siguranţă TOPWET rotunde cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	rotund	de	colţ	TOPWET	cu	flanşă	 integrată	din	PVC	cu	grătar	de	protecţie.	
Lungime	500	mm,	la	cerere	posibilitate	de	prelungire	până	la	2000	mm.

TWC			50	PVC
TWC			75	PVC
TWC	110	PVC
TWC	125	PVC

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Receptor	rotund	de	colţ	TOPWET	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	cu	grătar	de	protecţie,	
incălzire	pe	230	V	cu	cablu	de	 racordare.	Lungime	500	mm,	 la	cerere	posibilitate	de	
prelungire	până	la	2000	mm.			

TWCE			50	PVC
TWCE			75	PVC
TWCE	110	PVC
TWCE	125	PVC

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Deversor	rotund	de	siguranţă	TOPWET	cu	flanşă	integrată	din	folie	hidroizolantă	pe	bază	
de	PVC	cu	grătar	de	protecţie.	Lungime	500	mm,	 la	cerere	posibilitate	de	prelungire	
până	la 2000	mm.

TWPP			50	PVC
TWPP			75	PVC
TWPP	110	PVC
TWPP	125	PVC

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.

Cămin de inox
Accesorii Execuţie Tip Înălţimea deasupra

nivelului izolaţiei

Cămin	de	inox	pentru	receptori	de	colţ	şi	deversoare	de	siguranţă	TOPWET,	pentru	
acoperişuri	cu	pietriş.	

TWNK	C	250×150×100
TWNK	C	250×150×_	_	_	

100	mm
la	comandă
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ţăReceptor de colţ TOPWET MINI – model nou din poliamidă PA6 / PVC
Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	 de	 colţ	 TOPWET	MINI.	 Lungime	 200	mm,	 la	 cerere	 există	 posibilitatea	 de	
prelungire	până	la	1500	mm.

STE – flanşă flexibilă specială pentru hidroizolaţii turnate

TWC	40	BIT	MINI
TWC	40	PVC	MINI
TWC	40	STE	MINI

DN 40
DN 40
DN 40

Pentru varianta prelungită se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.

Receptori de colţ TOPWET pentru racordare la conducte sau coturi din plastic sau din inox
Execuţie Tip Dimensiuni

Receptor	rotund	de	colţ	TOPWET	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	cu	grătar	de	protecţie.	
Receptorul	de	colţ	 fără	conductă	este	destinat	conectării	 la	conducte	din	PVC	–	KG,	
polipropilenă	HT,	sau	inox.	Este	prevazută	cu	un	guler	de	etanşare.	

TWC			50	BIT	x0
TWC			75	BIT	x0
TWC	110	BIT	x0
TWC	125	BIT	x0

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Receptor	rotund	de	colţ	TOPWET	cu	flanşă	integrată	din	PVC	cu	grătar	de	protecţie.	Receptorul	
de	colţ	fără	conductă	este	destinat	conectării	la	conducte	din	PVC	–	KG,	polipropilenă	HT,	sau	
inox.	Este	prevazută	cu	un	guler	de	etanşare.

TWC			50	PVC	x0
TWC			75	PVC	x0
TWC	110	PVC	x0
TWC	125	PVC	x0

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
La comandă se poate livra şi în varianta încălzită - codificare TWCE.

Receptori de colţ şi deversoare de siguranţă pătrate cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip Dimensiuni

(lăţime / înălţime)

Receptori	de	colţ	 şi	deversoare	de	siguranţă	pătrate	cu	flanşă	 integrată	bituminoasă	
Material	 ţeava:	PVC,	culoare	albă.	Lungime	300	mm,	 la	cerere	există	posibilitatea	de	
prelungire	până	la	800	mm.		

TWC			50×100	BIT
TWC			50×150	BIT
TWC	100×100	BIT
TWC	150×150	BIT
TWC	100×300	BIT

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

Deversor	 rectangular	de	siguranţă	TOPWET	cu	flanşă	 integrată	bituminoasă.	Material	
ţeava:	PVC,	culoare	albă.	Lungime	300	mm,	la	cerere	există	posibilitatea	de	prelungire	
până	la 800	mm.

TWPP			50×100	BIT
TWPP			50×150	BIT
TWPP	100×100	BIT
TWPP	150×150	BIT
TWPP	100×300	BIT

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se percepe o taxă de 8 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.

Receptori de colţ şi deversoare de siguranţă pătrate cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip Dimensiuni

(lăţime / înălţime)

Receptori	 de	 colţ	 şi	 deversoare	 de	 siguranţă	 pătrate	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC.	
Material	 ţeava:	PVC,	culoare	albă.	Lungime	300	mm,	 la	cerere	există	posibilitatea	de	
prelungire	până	la	800	mm.

TWC			50×100	PVC
TWC			50×150	PVC
TWC	100×100	PVC
TWC	150×150	PVC
TWC	100×300	PVC

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

Deversor	rectangular	de	colţ	TOPWET	cu	flanşă	 integrată	din	folie	hidroizolantă	PVC.	
Material	 ţeava:	 PVC,	 culoare	 albă.	 Lungime	 300	mm,	 la	 cerere	 există	 posibilitate	 de	
prelungire	până	la	800	mm.

TWPP			50×100	PVC
TWPP			50×150	PVC
TWPP	100×100	PVC
TWPP	150×150	PVC
TWPP	100×300	PVC

50/100
50/150
100/100
150/150
100/300

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se percepe o taxă de 8 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.
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Profiluri
	 	Destinate	trecerilor	cu	secţiune	circulară	şi	rectangulară
	 	Gamă	variată	de	dimensiuni	pentru	secţiune

	 	Variantă	deschisă	pentru	treceri	fără	posibilitatea	
de	montaj	prin	introducere	verticală

	 Înălţime	standard	150	mm

	 	Racordare	etanşa	cu	sistemul	de	hidroizolaţie

Coliere de strângere din inox
	 	Pretabile	pentru	medii	cu	coroziune	ridicată

	 	Bandă	de	colier	continuă	pentru	a	acoperi	
toată	gama	de	dimensiuni	a	secţiunii

Flanşe de etanşare pentru treceri prin acoperiş din PVC
Prelucrarea trecerilor

Flanşe de etanşare pentru treceri prin acoperiş din PVC

Tip	=	Dimensiuni	„a“	[mm]
Dimensiuni	[mm]

c** d***

TWUT	a TWOT	11*,	12*,	14*,	15,	16,	17,	20,	24,	25,	30,	32,	35 150 150

TWUT	a TWOT	40,	42,	43,	45,	50,	51,	56,	60,	65 150 150

TWUT	a TWOT	72,	75,	77,	80,	83 150 180

TWUT	a TWOT	90,	100,	102,	105,	110,	114 150 250

TWUT	a TWOT	120,	125,	138,	140,	150,	160,	170,	180 150 275

TWUT	a TWOT	200 150 350

Tip	=	Dimensiuni	„a“	x	„b“		[mm]
Dimensiuni	[mm]

c** d***

TWUT	a TWOT	8×40*,	8×50*,	8x80,	10×30,	10×40,	10×50,	15×35,	16×16 150 150

TWUT	a TWOT	10×35,	20×20,	20×35,	20×40,	25×25,	25×30,	30×30 150 150

TWUT	a TWOT	10×60,	15×50,	15×60,	20×50,	20×70,	25×45,	25×50,	27×40 150 150

TWUT	a TWOT	30×40,	30×50,	30×60,	35×35,	35×50,	35×70 150 150

TWUT	a TWOT	40×40,	40×50,	40×55,	40×60,	40×70 150 150

TWUT	a TWOT	50×50,	60×60,	10×90 150 150

TWUT	a TWOT	10×100,	15x100,	40×80,	50×80,	55×85,	70×70,	80×80 150 150

TWUT	a TWOT	50×100,	60×100,	60x120,	80x160 150 180

TWUT	a TWOT	50×150,	75×145,	100×100,	100×150,	120×120,	120×140 150 275

TWUT	a TWOT	150×150 150 350

* Numai aproape de amenajare.   ** la comandă se pot produce repere cu înălțimea de 300 mm pentru o taxă suplimentară de +20 %. 
*** la comandă se pot produce repere cu diametrul de până la 350 mm pentru o taxă suplimentară +15 %
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CFlanşe de etanşare pentru treceri prin acoperiş din PVC
Accesorii Execuţie Tip (diametrul interior / dimensiuni în mm) Ambalare

a câte

Profil	 rotund	 închis	din	PVC	destinat	 trecerilor.	 Tipul	
(codificarea)	defineşte	diametrul	interior	al	profilului	în	
mm.	Înălţimea	standard	este	de	150	mm	pentru	toate	
variantele.	Material:	mPVC	cu	gr.	de	1,5	mm.	Varianta	
coloristică	gri	deschis,	cod	RAL	aproximativ	7047.

TWUT	11,	12,	14,	15,	16,	17,	20,	24,	25,	30,	32,	35
TWUT	40,	42,	43,	45,	50,	51,	56,	60,	65,	70
TWUT	72,	75,	76,	77,	80,	83
TWUT	90,	100,	102,	105,	110,	114
TWUT	120,	125,	138,	140,	150,	160,	170,	180
TWUT	200

5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.

Profil	 pătrat	 închis	 din	 PVC	 destinat	 trecerilor.	 Tipul	
(codificarea)	defineşte	diametrul	interior	al	profilului	în	
mm.	Înălţimea	standard	este	de	150	mm	pentru	toate	
variantele.	Material:	mPVC	cu	gr.	de	1,5	mm.	Varianta	
coloristică	gri	deschis,	cod	RAL	aproximativ	7047.

TWUT		8×40,	8×50,	8x80,	10×30,	10×35,	10×40,	10×50,	15×35,	16×16,	
20×20,	20×35,	20×40,	25×25,	25×30,	30×30

TWUT		10×60,	15×50,	15×60,	20×50,	20×70,	25×45,	25×50,	27×40,	
30×40,	30×50,	30×60,	35×35,	35×50,	35×70,	40×40,	40×50,	
40×55,	40×60,	40×70,	45×45,	50×50,	60×60

TWUT		8×80,	10×90,	40×80,	70×70,	80×80,	10×100,	15×100,	50×80,	
55×85

TWUT		50×100,	60×100
TWUT		50×150,	60×120,	75×145,	100×100,	100×150,	120×120,	120×140
TWUT		80×160
TWUT		150×150

5	buc.

5	buc.

5	buc.

5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.

Profil	rotund	deschis	din	PVC	destinat	trecerilor.	Tipul	
(codificarea)	defineşte	diametrul	interior	al	profilului	în	
mm.	Înălţimea	standard	este	de	150	mm	pentru	toate	
variantele.	Material:	mPVC	cu	gr.	de	1,5	mm.	Varianta	
coloristică	gri	deschis,	cod	RAL	aproximativ	7047.

TWOT	15,	16,	17,	20,	24,	25,	30,	32,	35
TWOT	40,	42,	43,	45,	50,	51,	56,	60,	65,	70
TWOT	72,	75,	76,	77,	80,	83
TWOT	90,	100,	102,	105,	110,	114
TWOT	120,	125,	138,	140,	150,	160,	170,	180
TWOT	200

5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.

Profil	pătrat	deschis	din	PVC	destinat	trecerilor.	Tipul	
(codificarea)	defineşte	diametrul	interior	al	profilului	în	
mm.	Înălţimea	standard	este	de	150	mm	pentru	toate	
variantele.	Material:	mPVC	cu	gr.	de	1,5	mm.	Varianta	
coloristică	gri	deschis,	cod	RAL	aproximativ	7047.

TWOT		10×30,	10×35,	10×40,	10×50,	15×35,	16×16,	20×20,	20×35,	
20×40,	25×25,	25×30,	30×30

TWOT		10×60,	15×50,	15×60,	20×50,	20×70,	25×45,	25×50,	27×40,	
30×40,	30×50,	30×60,	35×35,	35×50,	35×70,	40×40,	40×50,	
40×55,	40×60,	40×70,	50×50,	60×60

TWOT		8×80,	10×90,	40×80,	70×70,	80×80,	10×100,	15×100,	50×80,	
55×85

TWOT		50×100,	60×100
TWOT		50×150,	60×120,	75×145,	100×100,	100×150,	120×120,	120×140
TWOT		80×160
TWOT		150×150

5	buc.

5	buc.

5	buc.

5	buc.
5	buc.
5	buc.
5	buc.

Profil	rotund	închis	din	PVC	destinat	trecerilor	pentru	
cabluri	 cu	 diametrul	 de	 11	mm.	 Înălţimea	 piesei	 de	
racord	este	de	300	mm.	Diametrul	bazei	150	mm.

TWUT	11/300 5	buc.

Profil	con	şi	tub	gofrat	din	mPVC.	
Culoare:	SV	–	gri	deschis,	TM	–	gri	închis

TW	KUZ
TW	VLN

10	buc.
10	buc.

Bandă	 continuă	 de	 colier,	 din	 oţel	 inoxidabil,	 cu	
catarame	 independente,	permite	 realizarea	colierelor	
de	 strângere	 pentru	 toată	 gama	 de	 dimensiuni	 a	
secţiunii.	 Ambalarea	 cataramelor	 a	 câte	 25	 buc.	
Lungimea	benzii	3	m	sau	25	m.	Material	oţel	inoxidabil.	
Catarama	 are	 şurubul	 din	 oţel	 inoxidabil	 galvanizat	
(zincat).	 Zincul	 acționează	 ca	 un	 lubrifiant,	 făcând	
strângerea	colierului	mai	facilă.

TWSP	NEK	3	–	lăţimea	benzii	8	mm
TWSP	NEK	25	–	lăţimea	benzii	8	mm
TWSP	ZAM	–	lăţimea	benzii	8	mm
TWSP	NEK	25	š14	–	lăţimea	benzii	14	mm
TWSP	ZAM	š14	–	lăţimea	benzii	14	mm

1	buc.	(3	m)
1	buc.	(25	m)
25	buc.

1	buc.	(25	m)
25	buc.
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ii Aerisiri și accesorii destinate trecerilor prin acoperiș pentru instalaţii
Aerisirea acoperișurilor si incintelor clădirilor, treceri prin acoperiș pentru instalaţii

Trecere pentru instalaţii şi adaptor special pentru acoperiş  
cu izolaţie termică

Tip DN
Secţiune
[cm²]

Dimensiuni	[mm]

a* b* c d e* f*

TWP	a TWOD	50 50 15 380 300 200 250 180 100

TWP	a TWOD	75 70 37 420 300 240 250 180 100

TWP	a TWOD	110 100 85 470 300 310 250 180 100

TWP	a TWOD	125 125 111 480 300 350 250 180 100

* la comandă există posibilitatea de prelungire până la 2.000 mm (fiecare 100 mm = 4 EURO fără TVA)

Aerisirea acoperișurilor si incintelor clădirilor

Tip DN
Secţiune
[cm²]

Dimensiuni	[mm]

a* b* c d e*

TWO	a TWOP	50 50 15 350 322 110 250 180

TWO	a TWOP	75 70 37 350 322 110 250 180

TWO	a TWOP	110 100 85 350 322 160 250 180

TWO	a TWOP	125 125 111 350 322 160 250 180

TWO

TWP TWOD

TWOP

	 	Construcţie	simplă	pentru	aerisire	eficientă	
a	acoperişurilor	cu	izolaţie	termică

	 	Puncte	pentru	ancorare	fermă	în	structura	acoperişului
	 	Flanşă	integrată	din	material	hidroizolator,	pentru	

integrare	eficienta	in	sistemul	hidroizolaţiei
	 	Produse	cu	totul	noi	pentru	terminatii	profesionale	

ale	conductelor	de	aerisire	a	canalizărilor
	 	Utilizabile	pentru	toate	conductele	de	aerisire	cu	

diametre	obişnuite	DN	50,	DN	70,	DN	100	şi	DN	125
	 	Adaptorul	special	permite	racordarea	la	bariera	anti	vapori
	 	Soluţie	eficientă	pentru	trecerea	cablurilor	electrice	

şi	a	altor	trasee	de	instalaţii	către	acoperiş
	 Trecere	profesională	prin	hidroizolaţie
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Aerisiri și accesorii destinate trecerilor prin acoperiș pentru instalaţii cu flanşă integrată din PVC
PVC Execuţie Tip Dimensiuni

Aerisire	TOPWET	pentru	acoperiş	neizolat	sau	pentru	aerisirea	termiozolatiei,	cu	flanşă	
integrată	din	PVC	 ,	 inclusiv	capac	de	ploaie.	 Înălţime	deasupra	 izolaţ	 iei	 300	mm,	 la	
comandă	se	poate	prelungi	până	la	2000	mm.	

TWO			50	PVC
TWO			75	PVC
TWO	110	PVC
TWO	125	PVC

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Aerisire	 TOPWET	 pentru	 acoperiş	 cu	 izolatie	 termică	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC	 şi	
racordare	la	conductele	de	aerisire	existente,	inclusiv	capac	de	ploaie.	Înălţime	deasupra	
izolaţ	iei	300	mm,	adâncimea	sub	flanş	ă	180	mm,	la	comandă	se	poate	prelungi	până	
la	2000	mm.	

TWOP			50	PVC
TWOP			75	PVC
TWOP	110	PVC
TWOP	125	PVC

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Adaptor	TOPWET	pentru	acoperiş	izolat	termic,	utilizat	impreună	cu	TWOP	şi	TWP,	cu	
flanşă	integrată	din	PVC.	Adâncimea	sub	flanşă	180	mm,	la	comandă	se	poate	prelungi	
până	la	2000	mm.

TWOD			50	PVC
TWOD			75	PVC
TWOD	110	PVC
TWOD	125	PVC

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Trecere	 pentru	 instalaţii	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 PVC	 .	 Înălţimea	 deasupra	 izolaţ	 iei	 
300	 mm,	 adâncimea	 sub	 flanşă	 180	 mm,	 la	 comandă	 se	 poate	 prelungi	 până	 la	 
2000	mm.	

TWP			50	PVC
TWP			75	PVC
TWP	110	PVC
TWP	125	PVC

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.

Aerisiri și accesorii destinate trecerilor prin acoperiș pentru instalaţii cu flanşă integrată bituminoasă
BIT Execuţie Tip Dimensiuni

Aerisire	TOPWET	pentru	acoperiş	neizolat	sau	pentru	aerisirea	termiozolatiei,	cu	flanşă	
integrată	bituminoasă	,	inclusiv	capac	de	ploaie.	Înălţime	deasupra	izolaţ	iei	300	mm,	la	
comandă	se	poate	prelungi	până	la	2000	mm.	

TWO			50	BIT
TWO			75	BIT
TWO	110	BIT
TWO	125	BIT

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Aerisire	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	izolatie	termică	cu	flanşă	integrată	bituminoasă	şi	
racordare	la	conductele	de	aerisire	existente,	inclusiv	capac	de	ploaie.	Înălţime	deasupra	
izolaţ	iei	300	mm,	adâncimea	sub	flanş	ă	180	mm,	la	comandă	se	poate	prelungi	până	
la	2000	mm.	

TWOP			50	BIT
TWOP			75	BIT
TWOP	110	BIT
TWOP	125	BIT

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Adaptor	TOPWET	pentru	acoperiş	izolat	termic,	utilizat	impreună	cu	TWOP	şi	TWP,	cu	
flanşă	integrată	bituminoasă.	Adâncimea	sub	flanşă	180	mm,	la	comandă	se	poate	pre-
lungi	până	la	2000	mm.	

TWOD			50	BIT
TWOD			75	BIT
TWOD	110	BIT
TWOD	125	BIT

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Trecere	 pentru	 instalaţii	 cu	 flanşă	 integrată	 bituminoasă	 .	 Înălţimea	 deasupra	 izolaţ	
iei	 300	mm,	 adâncimea	 sub	 flanşă	 180	mm,	 la	 comandă	 se	 poate	 prelungi	 până	 la	 
2000	mm.	

TWP			50	BIT
TWP			75	BIT
TWP	110	BIT
TWP	125	BIT

DN   50
DN   70
DN 100
DN 125

Produsele pot fi livrate cu flanşă la comandă (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – hidroizolaţii turnate). Pentru execuţia flanşei la comandă se percepe o taxă de 4 EURO fără TVA / buc. Mai multe informaţii la pag. 4.
Pentru varianta prelungită se taxează 4 EURO fără TVA pentru fiecare 100 mm.



Aerisiri și accesorii destinate trecerilor prin acoperiș pentru instalaţii cu flanşă integrată bituminoasă

BIT Execuţie Tip Dimensiuni

Aerisire	 TOPWET	 pentru	 acoperiş	 cu	 izolatie	 termică	 cu	 flanşă	 integrată	
bituminoasă	şi	racordare	la	conductele	de	aerisire	existente,	 inclusiv	capac	de	
ploaie.	 Înălţime	deasupra	izolaţ	 iei	300	mm,	adâncimea	sub	flanşă	180	mm,	la	
comandă	se	poate	prelungi	până	la	2000	mm.

TWOP	160	BIT DN 150

Trecere	 pentru	 instalaţii	 cu	 flanşă	 integrată	 bituminoasă.	 Înălţimea	 deasupra	
izolaţiei	300	mm,	adâncimea	sub	flanşă	180	mm,	la	comandă	se	poate	prelungi	
până	la	2000	mm.

TWP	160	BIT DN 150

Aerisiri și accesorii destinate trecerilor prin acoperiș pentru instalaţii cu flanşă integrată din PVC

PVC Execuţie Tip Dimensiuni

Aerisire	TOPWET	pentru	acoperiş	cu	izolatie	termică	cu	flanşă	integrată	din	PVC	
şi	racordare	la	conductele	de	aerisire	existente,	inclusiv	capac	de	ploaie.	Înălţime	
deasupra	izolaţ	iei	300	mm,	adâncimea	sub	flanşă	180	mm,	la	comandă	se	poate	
prelungi	până	la	2000	mm.

TWOP	160	PVC DN 150

Trecere	pentru	instalaţii	cu	flanşă	integrată	din	PVC	.	Înălţimea	deasupra	izolaţiei	
300	mm,	adâncimea	sub	flanşă	180	mm,	la	comandă	se	poate	prelungi	până	la	
2000	mm.

TWP	160	PVC DN 150
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ii Aerisiri și accesorii destinate trecerilor prin acoperiș pentru instalaţii
Aerisirea acoperișurilor si incintelor clădirilor, treceri prin acoperiș pentru instalaţii

TWOP

TWP

	 	Construcție	simplă	pentru	aerisirea	eficientă	
a	acoperișului	cu	izolaţie	termică

	 	Puncte	pentru	ancorare	fermă	în	structura	acoperişului

	 Flanşă	integrată	din	material	hidroizolator,	pentru	
integrare	eficienta	in	sistemul	hidroizolaţiei

	 	Produse	cu	totul	noi	pentru	treceri	profesionale	prin	hidroizolaţie	
a	conductelor	de	aerisire	şi	a	traseelor	pentru	instalaţii

	 	Utilizabile	pentru	conductele	de	aerisire	DN	150

	 	Trecere	profesională	prin	hidroizolaţie,	care	nu	
necesită	control	regulat	și	nici	întreținere
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Şipcă de margine pentru acoperişuri cu strat de lestare din pietriş
Accesorii Execuţie Tip Dimensiunile şipcii

înălţime / bază / lungime

Şipcă	de	margine	pentru	acoperişuri	cu	strat	de	 lestare	din	pietriş,	care	
au	stratul	hidroizolator	principal	din	PVC.	Material:	aluminiu	cu	grosimea	
de	1,5	mm,	lungimea	şipcii	2000	mm.	Şipca	are	la	fiecare	250	mm	orificii	
pentru	trecerea	benzilor	de	prindere	din	material	hidroizolator.	Rigiditatea	
şipcii	este	asigurată	de	o	îndoitură	de	10	mm	la	capetele	ambelor	aripi	ale	
profilului.	 În	pachet	este	 inclus	un	element	de	legătură	pentru	 îmbinarea	
simplă	 a	 două	 şipci.	 Termenul	 de	 livrare	 a	 şipcilor	 la	 comandă	 este	 în	
funcţie	 de	 cantitatea	 comandată.	 Fixarea	 şipcii	 de	 structură	 se	 face	 cu	
bandă	din	acelaşi	material	cu	sistemul	hidroizolaţiei.

TW	KL	AL	40
TW	KL	AL	50
TW	KL	AL	60
TW	KL	AL	70
TW	KL	AL	80
TW	KL	AL	90
TW	KL	AL	100
TW	KL	AL	_	_

40	mm	/	65	mm	/	2000	mm
50	mm	/	65	mm	/	2000	mm
60	mm	/	65	mm	/	2000	mm
70	mm	/	65	mm	/	2000	mm
80	mm	/	80	mm	/	2000	mm
90	mm	/	80	mm	/	2000	mm
100	mm	/	80	mm	/	2000	mm
_	_	mm	/	80	mm	/	2000	mm

Şipcă	 de	 margine	 pentru	 acoperişuri	 cu	 strat	 de	 lestare	 din	 pietriş,	
care	 au	 tratul	 hidroizolator	 principal	 din	 PVC.	 Material:	 tablă	 din	 oţel	
acoperită	cu	strat	de	plastic	cu	grosime	totală	de	1,6	mm,	lungimea	şipcii	 
2000	mm.	Rigiditatea	 şipcii	 este	 asigurată	 de	 o	 îndoitură	 de	 10	mm	 la	
capetele	 ambelor	 aripi	 ale	 profilului.	 În	 pachet	 este	 inclus	 un	 element	
de	 legătură	 pentru	 îmbinarea	 simplă	 a	 două	 şipci.	 Termenul	 de	 livrare	 
a	şipcilor	 la	comandă	este	în	funcţie	de	cantitatea	comandată.	Pe	şipcă	
sunt	prevăzute	3–5	buc.	de	folie	mPVC	de	80×130	mm	pentru	o	montare	
uşoară.	Alte	variante	coloristice	ale	şipcii	pentru	o	taxă	suplimentară	de	
+20	%.

TW	KL	40
TW	KL	50
TW	KL	65
TW	KL	90

40	mm	/	65	mm	/	2000	mm
50	mm	/	65	mm	/	2000	mm
65	mm	/	65	mm	/	2000	mm
90	mm	/	65	mm	/	2000	mm

Şipcă de margine pentru acoperişuri cu strat de lestare din pietriş
Alte elemente de acoperiş

Şipcă de margine pentru acoperişuri  
cu strat de lestare din pietriş

	 	Pentru	terminaţia	acoperişurilor	cu	strat	de	lestare	din	pietriş
	 	Şipcă	de	aluminiu	pentru	toate	tipurile	de	sisteme	 

de	hidroizolaţie
	 	O	gamă	largă	de	dimensiuni
	 	Producţie	la	comandă
	 Montare	simplă
	 	Fiecare	şipcă	include	un	element	de	îmbinare
	 	Lungime	2	m
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Alte elemente de acoperiş
Opritori de zăpadă, suporți și alte accesorii

Opritori de zăpadă pentru acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC – alte
Accesorii Execuţie Tip Data de livrare / 

Comandă minimă

Suport	 pentru	 opritor	 de	 zăpadă	 tip	 ţeavă	 cu	 flanşă	 integrată	 din	 mPVC,	 Material:	 oţel	 
inoxidabil.	 Destinat	 fixării	 uneia	 sau	 a	 două	 ţevi	 cu	 diametrul	 de	 28	 mm.	 Sistemul	 trebuie	
proiectat	întotdeauna	de	către	un	proiectant	de	specialitate	în	funcţie	de	condiţiile	concrete	din	
amplasament.	Ţevile	nu	sunt	incluse.	

TW	SZ	2TR 3	săptămâni	/	
3	buc.

Opritori de zăpadă pentru acoperişuri cu stratul principal al hidroizolaţiei din PVC
Accesorii Execuţie Tip Data de livrare /

Comandă minimă

Opritor	 de	 zăpadă	 integral	 din	 tablă.	 Piesă	 pentru	 împiedicarea	 alunecării	 bruşte	 a	 unei	 
cantităţi	mari	de	zăpadă	sau	gheaţă	de	pe	acoperiş.	Pentru	acoperişuri	 cu	stratul	principal	al	
hidroizolaţiei	din	PVC.	Culoare	gri	deschis.

TW	SZ 3	zile	/	5	buc.

Opritor	de	zăpadă	din	tablă	cu	flanşa	din	material	hidroizolator	integrată.	Piesă	pentru	împiedicarea	
alunecării	bruşte	a	unei	cantităţi	mari	de	zăpadă	sau	gheaţă	de	pe	acoperiş.	Pentru	acoperişuri	cu	
stratul	principal	al	hidroizolaţiei	din	PVC.	Culoare	gri	deschis.

TW	SZM 3	zile	/	5	buc.

Opritor	 de	 zăpadă	 integral	 din	 tablă.	 Piesă	 pentru	 împiedicarea	 alunecării	 bruşte	 a	 unei	 
cantităţi	mari	de	zăpadă	sau	gheaţă	de	pe	acoperiş.	Pentru	acoperişuri	 cu	stratul	principal	al	
hidroizolaţiei	din	PVC.	Culoare	RAL	la	cerere.

TW	SZ	RAL 4	săptămâni	/	
50	buc.

Suport paratrăsnet
Accesorii Execuţie Tip Lăţime

Suport	plastic	paratrăsnet	pentru	fixarea	conductorului	pe	acoperișuri	plane.	Culoare:	gri,	negru,	
verde,	roșu.	Posibilitate	de	livrare	cu	flanșă	din	mPVC.	

TW	HR	10
TW	HR	12 

MANȘON	TW	HR	10
MANȘON	TW	HR	12

120	mm
120	mm 
120	mm
120	mm

Curățător membrană pe bază de mPVC
Accesorii Execuţie Tip Volum

Curățător	deosebit	de	eficient	pentru	membrană	pe	bază	de	PVC.	 TW	CLEANER	5
TW	CLEANER	1 
TW	CLEANER	0,25

5 l
1 l 

0,25	l



 

Detecția infiltrațiilor la acoperiș
Accesorii Execuţie Tip

Sistemul	asigură	detecția	infiltrațiilor	 la	sistemul	de	hidroizolație.	Datorită	tubului	transparent,	sistemul	
permite	controlul	vizual	al	prezenței	infiltrațiilor.	Cu	ajutorul	receptorului	de	acoperiș	și	a	furtunului	flexibil,	
apa	infiltrată	poate	fi	drenată	iar	clapeta	împiedică	refularea	apei	în	hidroizolație	în	caz	de	ploaie	torențială.

TW	SIGN	KL

Sistem	destinat	pentru	detecția	infiltrațiilor	la	sistemul	de	hidroizolație	cu	control	vizul	din	interior.	Datorită	
tubului	 transparent,	 sistemul	 permite	 controlul	 vizualal	 prezenței	 infiltrațiilor,	 iar	 cu	 ajutorul	 furtunului	
flexibil	permite	drenarea	acestora	sub	nivelul	acoperișului.

TW	SIGN

Sistem	 destinat	 pentru	 detecția	 infiltrațiilor	 la	 sistemul	 de	 hidroizolație.	 În	 cazurile	 unde	 controlul	
vizual	poate	fi	efectuat	numai	de	pe	acoperiș.	Coșul	de	control	al	 infiltrațiilor	racordat	etanș	 la	stratul	
hidroizolației	permite	controlul	vizual	al	apariției	infiltrațiilor.

TWO	SIGN

Detecția infiltrațiilor cu drenare de siguranță 

	Sistem	patentat	de	detecție	combinat	cu	drenare

	 	Conducta	flexibilă	permite	racordarea	ușoar	la	cea	pluvială

	 Detecția	eficientă	a	infiltrațiilor	pentru	control	din	interior

	 	Drenarea	de	siguranță	a	hidroizolației	cu	protecție	la	refularei

 Detecția infiltrațiilor la stratul inferior  
al hidroizolației

	 	Sistem	unic	de	detecție	a	infiltrațiilor

	 	Permite	detecția	infiltrațiilor	de	sub	
acoperiș	sau	de	pe	acoperiș

	Conducta	flexibilă	permite	racordarea	ușoară	la	cea	pluvială

Detecția infiltrațiilor la acoperiș
Sistem de detecție a infiltrațiilor la sistemul de hidroizolație și de drenare de siguranță a infiltrațiilor
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Turbine de ventilație
Aerisirea acoperișului și a interiorului clădirilor

	 	Aerisește	continuu	și	permanent	acoperișul	și	interiorul	clădirilor

	 	Fabricate	din	materiale	cu	rezistență	ridicată

	 Aerisire	cu	consum	zero	de	energie

	 	Asigură	temperaturi	stabile	si	elimină	umezeala	și	
condensul	de	la	nivelul	învelitorii	acoperișului

	 	Aerisire	naturală	a	spațiilor	și	în	locurile	unde	aerisirea	
în	alt	mod	este	problematică	sau	nerealizabilă

	 Împiedică	apariția	condensului	și	a	formării	mucegaiului
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Aerisirea acoperișului și a interiorului clădirilor

Tip
Dimensiuni	[mm] Aerisire	m3/h	 

la	vânt	4m/sa b c d e

TW	TUR	6 150 250 220 425 260 200

TW	TUR	8 200 330 220 460 320 325

TW	TUR	10 250 380 220 525 380 550

TW	TUR	12 300 430 300 635 460 750

TW	TUR	14 350 500 300 635 490 850

Turbine de ventilație
Accesorii Execuţie Tip Diametru Material / culoare

Turbină	de	ventilație	cu	bază	pentru	aerisirea	permanentă	a	învelitorii	acoperișului,	
a	 spațiilor	 de	 sub	 acoperiș,	 a	 puțurilor	 clădirilor	 etc.	 Este	 vorba	 de	 un	 produs	
care	nu	necesită	întreținere,	din	materiale	de	calitate,	cu	durată	lungă	de	viață	și	
funcționare	fără	costuri.	

TW	TUR	6 6“/150 aluminiu	/	natural

TW	TUR	8 8“/200 aluminiu	/	natural

TW	TUR	10 10“/250 aluminiu	/	natural

TW	TUR	12 12“/300 aluminiu	/	natural

TW	TUR	14 14“/350 aluminiu	/	natural



CATALOG
PRODUSE

Produsele TOPSAFE pentru ancorare si 
asigurare împotriva căderii persoanelor  
de la înălţime

www.topsafe.ro



Produs	compatibil	cu	țeava	de	armare	în	vederea	
utilizării	 ca	 punct	 terminal	 și	 de	 schimbare	 
a	direcţiei	în	sistemele	cu	cablu	inox	tip	“linia	vieţii”

Produs	 adecvat	 pentru	 utilizarea	 ca	 punct	
de	 schimbare	 a	 direcţiei	 sau	 intermediar	 în	
sistemele	 de	 ancorare	 cu	 cablu	 inox	 tip	 “linia	
vieţii”	cu	deplasare	continuă,	fără	deconectare

Produs	adecvat	pentru	utilizarea	ca	punct	terminal	
sau	de	schimbare	a	direcţiei	în	sistemele	cu	cablu	
inox	tip	“linia	vieţii”

Numărul	 maxim	 de	 utilizatori	 racordați	 la	
sistemul	de	ancorare

Produs	 adecvat	 pentru	 utilizarea	 ca	 punct	
intermediar	pe	trasee	în	 linie	dreaptă	 în	sistemele	
de	ancorare	cu	cablu	inox	tip	“linia	vieţii”

Produs	 adecvat	pentru	 solicitări	 pe	direcție	
verticală	cât	și	orizontală

Fabricat	din	oțel	inoxidabil Produs	 adecvat	 pentru	 solicitări	 doar	 pe	
direcție	verticală	sau	orizontală

Marcarea produselor TOPSAFE pentru selectare simplă
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Ce servicii asigurăm 
în cadrul TOPSAFE

Lucrează 
în siguranţă!

Suport tehnic
	 	Consultanţă	gratuită
	 	Propunerea	soluţiei	corecte	pentru	acoperişul	dvs
 Elaborare	gratuită	a	proiectelor	conform	soluţiei	agreate
 	Descărcare	gratuită	a	detaliilor	punctelor	 

de	ancorare	 în	format	DWG
  Elaborarea	calculelor	de	preţ

Sortiment de produse
	 	Oferim	doar	produse	certificate	în	

conformitate	cu	normele	în	vigoare

	 Durabilitate	lungă	garantată	datorită	
execuţiei	din	oţel	inoxidabil



Puncte de ancorare pentru panouri sandwich și tablă cutată trapezoidală
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 tablă	 cutată	
trapezoidală.	Montare	perependicular	sau	paralel	cu	direcţia	
cutelor.	 Dimensiunea	 bazei	 290x200	 mm,	 diametru	 tijă	 
16	 mm.	 Instalarea	 se	 face	 cu	 ajutorul	 a	 patru	 ancore	
rabatabile	 speciale	 de	 pe	 suprafața	 acoperișului.	 Destinat	
pentru	 tablă	 cutată	 trapezoidală	 cu	 grosimea	 minimă	 de	
0,63	mm.

Tablă	cutată	
trapezoidală	cu	
grosime	min.	0,63	mm

150–600 TSL-150-T10	
TSL-300-T10
TSL-400-T10
TSL-500-T10
TSL-600-T10

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 armat	 pentru	 tablă	 cutată	
trapezoidală.	Montare	perependicular	sau	paralel	cu	direcţia	
cutelor.	 Dimensiunea	 bazei	 290x200	 mm,	 diametru	 tijă	 
42	 mm.	 Instalarea	 se	 face	 cu	 ajutorul	 a	 patru	 ancore	
rabatabile	 speciale	 de	 pe	 suprafața	 acoperișului.	 Destinat	
pentru	 tablă	 cutată	 trapezoidală	 cu	 grosimea	 minimă	 de	
0,63	mm.	

Tablă	cutată	
trapezoidală	cu	
grosime	min.	0,63	mm	

150–600 TSL-150-TX10	
TSL-300-TX10
TSL-400-TX10
TSL-500-TX10
TSL-600-TX10
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	 	Sortiment	bogat	care	permite	realizarea	sistemelor	
de	ancorare	fixe	sau	cu	cablu	inox	tip	“linia	vieţii”

	 Produsele	noastre	permit	ancorarea	pe	tablă	cutată	
trapezoidală	cu	o	modulaţie	diferită	a	cutelor

	 	Posibilitate	de	ancorare	pe	tablă	cutată	trapezoidală	
cu	grosime	începând	de	la	0,63	mm

	 Tijele	punctelor	de	ancorare	din	oţel	inoxidabil	

	 	Inelul	de	ancorare	este	întotdeauna	
corp	comun	cu	tija	de	ancorare		

Modalităţi de ancorare posibile
	 	Cu	ancore	rabatabile	

	 	Cu	una	sau	două	flanşe	şi	şuruburi	autofiletante

Puncte de ancorare pentru panouri sandwich și tablă cutată trapezoidală
Securitatea pe acoperișurile plane



Puncte de ancorare pentru panouri sandwich și tablă cutată trapezoidală
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 panouri	 sandwich.	
Dimensiunea	 bazei	 372x200	 mm,	 diametru	 tijă	 16	 mm.	
Instalarea	 se	 face	 cu	 ajutorul	 a	 patru	 ancore	 rabatabile	
speciale	de	pe	suprafața	acoperișului.	Destinat	pentru	tablă	
cu	grosimea	minimă	de	0,5	mm.

Panouri	sandwich 300 TSL-300-SW10

Punct	de	ancorare	inoxidabil	destinat	pentru	panou	sandwich	
cu	tablă	cutată	trapezoidală	de	aluminiu.	Dimensiunea	bazei	
370x370	mm,	 diametru	 tijă	 16	 mm.	 Instalarea	 se	 face	 cu	
ajutorul	a	șase	ancore	 rabatabile	speciale	de	pe	suprafața	
acoperișului.	 Destinat	 pentru	 panou	 sandwich	 cu	 tablă	
cutată	trapezoidală	de	aluminiu	cu	gros.	min.	0,7	mm.	

Panou	sandwich	
cu	tablă	cutată	
trapezoidală	de	
aluminiu	cu	gros.	 
min.	0,7	mm	

300 TSL-300-T10-AL

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 destinat	 pentru	 panou	
sandwich	cu	tablă	cutată	trapezoidală	de	aluminiu.	Variante	
cu	 două	 tipuri	 de	 realizare	 a	 bazei.	 Instalarea	 se	 face	 cu	
nituri	inoxidabile	speciale.	Destinat	pentru	panou	sandwich	
cu	tablă	cutată	trapezoidală	de	aluminiu	cu	grosimea	minimă	
de	0,45	mm.

Tablă	gros.	 
min.	0,45	mm

TSL-R-250
TSL-R-333

Punct	de	ancorare	inoxidabil	pentru	tablă	cutată	trapezoidală.	
Montare	 perependicular	 sau	 paralel	 cu	 direcţia	 cutelor..	
Destinat	pentru	o	singură	persoană	sau	pentru	fixarea	plasei	
de	 siguranță.	 Instalarea	 se	 face	 cu	 ajutorul	 unei	 ancore	
rabatabile	 speciale	 de	 pe	 suprafața	 acoperișului.	 Destinat	
pentru	 tablă	 cutată	 trapezoidală	 cu	 grosimea	 minimă	 de	 
0,88	 mm	 (pentru	 plasa	 de	 siguranță	 0,75	 mm)	 și	 de	 la	 
1,5	mm	la	tabla	de	aluminiu.

Tablă	cutată	
trapezoidală	 
cu	grosime	 
min.	0,75	mm	

TSL-T6
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Puncte de ancorare pentru structuri din beton
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 beton	
Diametrul	 tijei	 este	de	16	mm.	 Instalare	 în	 orificiu	perforat	
în	 prealabil	 în	 beton	 cu	 ajutorul	 ancorei	 chimice	 (nu	 este	
livrată	 împreună	cu	produsul).	Destinat	pentru	beton	clasa	
C20/25	și	peste.	Pentru	utilizarea	ca	și	punct	terminal	sau	de	
schimbare	a	direcţiei	în	sistemele	de	ancorare	cu	cablu	inox	
tip	“linia	vieţii”.	Pentru	lungimea	tijei	mai	mare	de	100	mm,	
produsul	se	montează	cu	țeavă	de	armare.	

    

Placă	de	beton/
traversă	gros.	min.	
120	mm

0–1000 TSL-0-B3
TSL-50-B3
TSL-100-B3
TSL-200-B3
TSL-300-B3
TSL-400-B3
TSL-500-B3
TSL-600-B3
TSL-xxx-B3

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 beton.	
Diametrul	 tijei	 este	 de	 16	 mm.	 Instalare	 simplă	 și	 rapidă	
în	 orificiu	 perforat	 în	 prealabil	 în	 beton	 cu	 ajutorul	 bucșei	
expandabile	 prevăzute	 in	 partea	 inferioară	 a	 tijei.	 Destinat	
pentru	beton	clasa	C20/25	și	clase	superioare.	

   

Placă	de	beton/
traversă	gros.	min.	
125	mm

0-1000 TSL-300-BE3
TSL-400-BE3
TSL-500-BE3
TSL-600-BE3
TSL-xxx-BE3
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Puncte de ancorare pentru structuri din beton
Securitatea pe acoperișurile plane

	 Sortiment	larg	pentru	sisteme	de	prindere	şi	reţinere

	 	Execuţia	tuturor	elementelor	din	oţel	inoxidabil

	 	Inelul	de	ancorare	este	întotdeauna	
corp	comun	cu	tija	de	ancorare

	 	Înălţimea	punctelor	de	ancorare	de	până	la	1000	mm

	 	Posibilitate	de	ancorare	şi	în	panouri	cu	goluri

Modalităţi de ancorare posibile
	 	Cu	ajutorul	şuruburilor	autofiletante	speciale

	 Cu	ancoră	chimică

	 Prin	strângere	cu	o	contrapiesă



Puncte de ancorare pentru structuri din beton
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 beton.	
Punctul	 de	 ancorare	 baza	 cu	 mărimea	 de	 200x200	 mm	
și	 tija	 cu	diametrul	 de	16	mm.	 Instalarea	 se	 face	 în	orificii	
perforate	în	prealabi,l	cu	ajutorul	ancorei	mecanice	cu	piuliță	
expandabilă	sau	cu	ancoră	chimică	(nu	este	livrată	împreună	
cu	 produsul)	 Destinat	 pentru	 beton	 clasa	 C20/25	 și	 clase	
superioare.	

    

Placă	de	beton	gros.	
min.	80	mm

300-600 TSL-300-B10
TSL-400-B10
TSL-500-B10
TSL-600-B10

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 beton.	
Punctul	de	ancorare	are	baza	cu	mărimea	de	150x150	mm	
și	tija	armată	cu	diametrul	de	42	mm.	Instalarea	se	face	în	
orificii	perforate	în	prealabil	cu	ajutorul	ancorei	mecanice	cu	
piuliță	 expandabilă	 sau	 cu	 ancoră	 chimică	 (nu	 este	 livrată	
împreună	cu	produsul).	Destinat	pentru	beton	clasa	C20/25	
și	 clase	 superioare.	 Produs	 adecvat	 pentru	 utilizarea	 ca	
punct	terminal	sau	de	schimbare	a	direcţiei	în	sistemele	cu	
cablu	inox	tip	“linia	vieţii”.

    

Placă	de	beton	gros.	
min.	80	mm

300-1000 TSL-300-BSR10
TSL-400-BSR10
TSL-500-BSR10
TSL-600-BSR10
TSL-xxx-BSR10

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 destinat	 pentru	 acoperișuri	
plane	cu	panouri	din	beton	cu	goluri.	Punctul	de	ancorare	
are	 baza	 cu	mărimea	de	 150x150	mm	și	 tija	 cu	 diametrul	
de	42	mm.	Instalarea	se	face	în	orificii	perforate	în	prealabil	
cu	 ajutorul	 ancorelor	 mecanice	 speciale	 pentru	 panouri	
cu	 goluri.	 Destinat	 pentru	 panouri	 cu	 goluri	 cu	 gros.	 min.	 
a	stratului	de	deasupra	cavității	de	25	mm.	Destinat	pentru	
beton	clasa	C30/35	și	clase	superioare.	

    

Panouri	cu	goluri	cu	
gros.	min.	a	stratului	 
de	deasupra	cavității	
de	25	mm

300-800 TSL-300-HD10
TSL-400-HD10
TSL-500-HD10
TSL-600-HD10
TSL-xxx-HD10

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 diferite	 tipuri	 de	
materiale.	 Punctul	 de	 ancorare	 are	 o	 baza	 cu	 mărimea	
de	 200x200	 mm	 și	 contra-piesa	 de	 100x100	 mm.	 Tija	
este	 armată	 cu	 diametrul	 de	 42	mm.	 În	 comandă	 trebuie	
specificată	 grosimea	 stratului	 suport	 (între	 piesele	 de	
strângere).	

    

150-600 TSL-150-K10
TSL-300-K10
TSL-400-K10
TSL-500-K10
TSL-600-K10
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Puncte de ancorare pentru structuri din beton 
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 destinat	 instalării	 pe	 grinzi	
din	 beton.	 Punctul	 de	 ancorare	 are	 baza	 și	 contra-piesa	
cu	mărimea	de	200x200	mm.	Tija	are	diametrul	de	16	mm.	
Instalarea	se	face	prin	strângerea	cu	patru	tije	filetate	(livrate	
împreună	 cu	 produsul).	 Lățimea	 maximă	 a	 grinzii	 este	 de	 
150	mm.	În	comandă	trebuie	specificată	înălțimea	grinzii.	

   

150-500 TSL-150-STK10	
TSL-300-STK10
TSL-400-STK10
TSL-500-STK10

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 rotativ	 pentru	 construcții	 din	
beton	cu	filet	M16	adecvat	pentru	montare	în	toate	pozițiile	
(în	 jos,	 pe	 perete,	 deasupra	 capului).	 Instalare	 în	 orificiu	
perforat	 în	 prealabil	 în	 beton	 cu	 ajutorul	 ancorei	 chimice	
(nu	 este	 livrată	 împreună	 cu	 produsul).	 Culoare	 standard	
galbenă	(RAL	1003).	Destinat	pentru	beton	clasa	C20/25	și	
clase	superioare.

TSL-RB3

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 beton	
cu	 filet	 M12.	 Instalare	 în	 orificiu	 perforat	 în	 prealabil	 în	
beton	cu	ajutorul	ancorei	chimice	(nu	este	livrată	împreună	
cu	produsul).	Destinat	 pentru	beton	 clasa	C20/25	 și	 clase	
superioare.

Placă	de	beton	gros.	
min.	130	mm

TSL-B4

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 beton.	
Instalare	 în	orificiu	perforat	 în	prealabil	 în	beton	cu	ajutorul	
unei	 ancore	chimice	 speciale.	Destinat	pentru	beton	clasa	
C20/25	și	clase	superioare.	

Placă	de	beton	gros.	
min.	115	mm

TSL-B5
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Puncte de ancorare pentru structuri din lemn
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 lemn.	
Diametrul	 tijei	 este	 de	 16	 mm.	 Instalare	 simplă	 și	 rapidă	
în	 orificiul	 perforat	 în	 prealabil.	 Destinat	 pentru	 grinzi	min.	 
100x120	mm	fără	astereală	și	pentru	grinzi	min.	60x120	mm	
cu	astereală	cu	gros.	min.	de	18	mm.	

Grindă	cu	dimensiunea	
min.	de	60x120	mm

TSL-300-H3
TSL-400-H3
TSL-500-H3

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 lemn.	
Diametrul	 tijei	este	de	16	mm.	 Instalare	simplă	și	 rapidă	 în	
orificiul	perforat	în	prealabil	cu	ajutorul	bazei	și	contra-piesei.	
Destinat	pentru	grinzi	de	min.	100x120	mm.

Grindă	cu	dimensiunea	
min.	de	100x120	mm

0-500 TSL-100-HW3
TSL-200-HW3
TSL-300-HW3
TSL-400-HW3
TSL-500-HW3
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Puncte de ancorare pentru structuri din lemn
Securitatea pe acoperișurile plane

	 Oferta	bogată	permite	ancorare	în	diferite	
tipuri	de	structuri	din	lemn

	 Execuţia	tuturor	elementelor	componente	din	oţel	inoxidabil

	 Sortiment	bogat	care	permite	realizarea	sistemelor	în	puncte	
şi	în	sistemele	de	ancorare	cu	cablu	inox	tip	“linia	vieţii”

Modalităţi de ancorare posibilé

	 	Cu	şuruburi	autofiletante	în	astereală	şi	traverse	

	 		Cu	şuruburi	autofiletante	doar	în	astereală		

	 	Prindere	laterală	cu	şurubur



Puncte de ancorare pentru structuri din lemn
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 lemn	
compuse	 din	 grindă	 portantă	 și	 astereală.	 Punctul	 de	
ancorare	 are	 o	 bază	 cu	 mărimea	 de	 200x200	 mm	 și	 tija	
cu	diametrul	de	16mm.	 Instalarea	cu	 face	cu	ajutorul	a	14	
șuruburi	autofiletante	inoxidabile	mai	scurte	fixate	în	placare	
și	două	mai	 lungi	fixate	 în	grinda	de	 lemn.	Destinat	pentru	
grinzi	din	lemn	cu	dimensiunea	min.	de	60x120	mm.		

   

Grindă	din	lemn	cu	
dimensiunea	min.	 
de	60x120	mm

150-600 TSL-150-H10(14+2)
TSL-300-H10(14+2)
TSL-400-H10(14+2)
TSL-500-H10(14+2)
TSL-600-H10(14+2)

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 lemn	
subțiri/astereală.	Punctul	de	ancorare	are	o	bază	cu	mărimea	
de	 200x200	mm	și	 tija	 cu	diametrul	 de	 16	mm.	 Instalarea	
se	 face	 cu	 ajutorul	 a	 16	 șuruburi	 autofiletante	 inoxidabile.	
Destinat	 pentru	 scânduri	 cu	 grosimea	 min.	 de	 24	 mm	 și	
panouri	OSB	cu	gros.	min.	de	22	mm.	

   

Placare	scânduri	de	
lemn	gros.	min.	24	mm	
placare	din	OSB	gros.	
min.	22	mm

150–500 TSL-150-H1016
TSL-300-H1016
TSL-400-H1016
TSL-500-H1016

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 grinzi	 din	 lemn	 cu	
prindere	 laterală.	 Punctul	 de	 ancorare	 este	 compus	 din	
placa	 vinclu	 și	 tija	 cu	 diametrul	 de	 16	 mm.	 Instalarea	 cu	
face	cu	ajutorul	a	două	tije	inoxidabile	filetate	fixate	în	orificii	
perforate	 în	 prealabil	 și	 piulițe.	 Destinat	 pentru	 grinzi	 din	
lemn	min.	100x120	mm.

   

Grindă	din	lemn	cu	
dimensiunea	min.	 
de	100x120	mm

200-600 TSL-200-SL3
TSL-300-SL3
TSL-400-SL3
TSL-500-SL3
TSL-600-SL3

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 armat	 pentru	 grinzi	 din	 lemn	
cu	prindere	 laterală.	Punctul	de	ancorare	este	compus	din	
placa	 vinclu	 și	 tija	 cu	 diametrul	 de	 42	 mm.	 Instalarea	 cu	
face	cu	ajutorul	a	două	tije	inoxidabile	filetate	fixate	în	orificii	
perforate	 în	 prealabil	 și	 piulițe.	 Destinat	 pentru	 grinzi	 din	
lemn	min.	100x120	mm.

Grindă	din	lemn	cu	
dimensiunea	min.	 
de	100x120	mm

100–500 TSL-100-SLR3
TSL-200-SLR3
TSL-300-SLR3
TSL-400-SLR3
TSL-500-SLR3
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Puncte de ancorare pentru structuri din oţel
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 pentru	 construcții	 din	 oțel.	
Diametrul	 tijei	este	de	16	mm.	 Instalarea	se	 face	 în	orificiu	
perforat	 în	 prealabil	 în	 traversă	 prin	 strângere	 cu	 piuliță.	
Pentru	 utilizarea	 ca	 punct	 terminal	 sau	 de	 schimbare	 
a	direcţiei	 în	sistemele	de	ancorare	cu	cablu	 inox	 tip	“linia	
vieţii”,	 la	 lungimi	 mai	 mari	 de	 100	 mm	 ale	 tijei,	 trebuie	
completat	cu	țeavă	de	armare.

Traversă	din	oțel 0–1000 TSL-0-ST3
TSL-50-ST3
TSL-100-ST3
TSL-300-ST3
TSL-400-ST3
TSL-500-ST3
TSL-600-ST3
TSL-xxx-ST3

Punct	de	ancorare	inoxidabil	pentru	grinzi	din	oțel.	Punctul	
de	ancorare	are	baza	cu	mărimea	de	200x200	mm	și	tija	cu	
diametrul	 de	 16	mm.	 Instalarea	 se	 face	 cu	 patru	 șuruburi	
după	perforarea	prealabilă	a	orificiilor.	

Traversă	din	oțel 150-500 TSL-150-ST10
TSL-300-ST10
TSL-400-ST10
TSL-500-ST10
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Puncte de ancorare pentru structuri din oţel
Securitatea pe acoperișurile plane

	 Realizarea	tuturor	elementelor	componente	din	oțel	inoxidabil	

	 Înălțimea	punctelor	de	ancorare	de	până	la	1000	mm

	 Soluții	de	ancorare	în	profile	închise	

	 Puncte	de	ancorare	rotative

Modalităţi de ancorare posibile
	 	Cu	șuruburi

	 Prin	strângere	cu	contra-piesă

	 Înfiletare	in	gaură	filetată	în	prealabil



Puncte de ancorare pentru structuri din oţel
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 armat	 pentru	 grinzi	 din	 oțel.	
Punctul	de	ancorare	are	baza	cu	mărimea	de	150x150	mm	
și	tija	armată	cu	diametrul	de	42	mm.	Instalarea	se	face	cu	
patru	șuruburi	după	perforarea	în	prealabil	a	orificiilor.

300-1000 TSL-300-STSR10
TSL-400-STSR10
TSL-500-STSR10
TSL-600-STSR10
TSL-xxx-STSR10

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 destinat	 pentru	 instalarea	
pe	 grinzi	 din	 oțel	 fără	 perforare.	 Punctul	 de	 ancorare	 are	
baza	și	contra-piesa	cu	mărimea	de	200x200	mm.	Tija	are	
diametrul	 de	 16	 mm.	 Instalarea	 se	 face	 prin	 strângerea	
grinzii	cu	contra-piesa	cu	patru	tije	filetate	((livrate	împreună	
cu	produsul)).	Lățimea	maximă	a	grinzii	este	de	150	mm.	În	
comandă	trebuie	specificată	înălţimea	grinzii.	

   

Traversă	din	oțel	cu	
lățimea	max.	a	flanșelor	
de	150	mm

150-500 TSL-150-STK10
TSL-300-STK10
TSL-400-STK10
TSL-500-STK10

Punct	de	ancorare	inoxidabil	rotativ	cu	filet	M12,	M16	și	M20	
adecvat	pentru	montare	în	profile	din	oțel	închise.	Instalarea	
presupune	 înșurubarea	 în	 orificiu	 prefiletat.	 Culoare	
standardă	galben	(RAL	1003).

TSL-STR3

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 rotativ	 pentru	 construcții	
din	 oțel	 cu	 filet	M16.	 Instalare	 cu	 șurub	 și	 piuliță.	Culoare	
standard	galbenă	(RAL	1003).	

TSL-50-STR3
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Puncte de ancorare pentru structuri din oţel
Descrierea produsului Descrierea construcției Lungimi [mm] Tip

Punct	de	ancorare	 inoxidabil	pentru	construcții	din	oțel	cu	
filet	M12.	Instalare	cu	șurub	și	piuliță	în	orificiu	prefiletat.

Grindă	din	oțel	cu	 
gros.	min.	de	5	mm

TSL-ST4

Punct	de	ancorare	 inoxidabil	pentru	construcții	din	oțel	cu	
filet	M10.	Instalare	cu	șurub	și	piuliță	în	orificiu	prefiletat.

Grindă	din	oțel TSL-ST5

Punct	 de	 ancorare	 inoxidabil	 rotativ	 pentru	 construcții	 din	
oțel.	Instalarea	cu	șurub	în	orificiu	perforat	în	prealabil.

TSL-STR5

Punct	de	ancorare	inoxidabil	destinat	în	mod	special	pentru	
ancorarea	pe	construcții	pentru	panouri	solare.	Dimensiunea	
maximă	a	profilului	de	strângere	este	de	50x50	mm.

   

Profile	cu	dimensiuni	
de	până	la	50x50	mm.

TSL-150-SO10
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Puncte de ancorare pentru acoperișuri tip șarpantă
Descrierea produsului Descrierea construcției Tip

Cârlig	acoperiș	destinat	pentru	montajul	pozat	pe	acoperișuri	tip	șarpantă	cu	
învelitoare	neprofilată.
Solicitare	în	toate	direcțiile.	Certificat	conform	EN	795	și	EN	517.

    

Grindă	de	lemn	cu	
dimensiunea	min.	 
de	60x120	mm

TSL-DH04P

Cârlig	acoperiș	destinat	pentru	montajul	pozat	pe	acoperișuri	tip	șarpantă	cu	
învelitoare	din	țiglă.
Solicitare	în	toate	direcțiile.	Certificat	conform	EN	795	și	EN	517.

    

Grindă	de	lemn	cu	
dimensiunea	min.	 
de	60x120	mm

TSL-DH04Z
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Puncte de ancorare pentru acoperișuri tip șarpantă
Securitatea pe acoperișurile tip șarpantă 

	 	Toate	punctele	de	ancorare	pentru	acoperișurile	tip	șarpantă	
sunt	certificate	conform	EN	795,	cârligele	pozate	pentru	
învelitori	sunt	certificate	suplimentar,	conform	EN	517

	Pentru	toate	produsele	este	garantată	o	durată	de	viață	
lungă	datorită	execuției	din	oțel	inoxidabil	de	calitate

	Pentru	montaj	pe	acoperișuri	tip	șarpantă	cu	pantă	
mare,	acoperite	cu	tablă	falțuită,	se	poate	utiliza	
cârligul	special	pentru	suspendarea	scării	

	La	acoperișurile	tip	șarpantă	cu	tablă	falțuită	se	pot	
livra	elemente	pentru	diferite	tipuri	de	falțuri



Puncte de ancorare pentru acoperișuri tip șarpantă
Descrierea produsului Descrierea construcției Tip

Punct	 de	 ancorare	 pentru	 grinzi	 de	 lemn.	 Bucla	 din	 cablu	 inoxidabil	 cu	
diametrul	de	5	mm	nu	afectează	aspectul	general	al	acoperișului.	 Instalare	
simplă	și	rapidă	cu	ajutorul	a	două	șuruburi	autofiletante	direct	în	grinzi.

Grindă	de	lemn	cu	
dimensiunea	min.	 
de	60x120	mm

TSL-LOOP

Punct	 de	 ancorare	 pentru	 acoperișuri	 cu	 tablă	 falțuită.	 Adecvat	 pentru	
utilizarea	ca	punct	independent	de	asigurare	pentru	până	la	3	persoane.	

Gros.	min.	a	tablei	
inoxidabile	de	0,5	mm

Gros.	Min.	Tablă	TiZn	 
și	zincată	0,6	mm

Gros.	min.	a	tablei	de	
cupru	și	aluminiu	 
0,7	mm

TSL-F5
Acoperișuri	de	

cupru:	
TSL-F5CU

Punct	 de	 ancorare	 pentru	 acoperișuri	 cu	 tablă	 falțuită.	 Adecvat	 pentru	
utilizarea	 ca	 punct	 terminal	 sau	 de	 schimbare	 a	 direcţiei	 în	 sistemele	 de	
ancorare	 cu	 cablu	 inox	 tip	 “linia	 vieţii”.	 Variante	 în	 funcție	 de	 distanța	 
dintre	falțuri:	300–450	sau	420–660	mm.	

Gros.	min.	a	tablei	
inoxidabile	de	0,5	mm

Gros.	Min.	Tablă	TiZn	 
și	zincată	0,6	mm

Gros.	min.	a	tablei	de	
cupru	și	aluminiu	 
0,7	mm

TSL-450-F4
TSL-660-F4
Acoperișuri	de	

cupru:	
TSL-450-F4CU
TSL-660-F4CU

Punct	 de	 ancorare	 pentru	 acoperișuri	 cu	 tablă	 falțuită.	 Adecvat	 pentru	
utilizarea	 ca	 și	 punct	 intermediar	 în	 sistemele	 de	 ancorare	 cu	 cablu	 inox	 
tip	“linia	vieţii”.	

Gros.	min.	a	tablei	
inoxidabile	de	0,5	mm

Gros.	Min.	Tablă	TiZn	 
și	zincată	0,6	mm

Gros.	min.	a	tablei	de	
cupru	și	aluminiu	 
0,7	mm

TSL-F4ZW
Acoperișuri	de	

cupru:	
TSL-F4ZWCU
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Balustrade 
Descrierea produsului Tip

Balustradă ancorată prin sudarea membranei
Sistem	de	balustradă	pentru	acoperiș	din	aluminiu	și	oțel	inoxidabil.	Ancorat	prin	sudarea	membranei	
de	hidroizolație.	Înălțimea	balustradei	1100	mm.	

TSG-FU

Balustradă mobilă grea
Sistem	de	balustradă	pentru	acoperiș	din	aluminiu	și	oțel	 inoxidabil.	Nu	trebuie	ancorată	de	stratul	
suport.	Stabilitatea	balustradei	este	asigurată	cu	ajutorul	greutății.	Înălțimea	balustradei	1100	mm.

TSG-VT
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Balustrade
Soluții mobile de securitate

	 Metode	inovative	de	instalare	a	balustradei	

	 Fabricat	din	aluminiu	de	înaltă	calitate

	 Rezistent	contra	influențelor	climaterice

	 Gamă	largă	de	posibilități	de	ancorare

	 Posibilitatea	de	ancorare	prin	greutate	proprie

	 Greutatea	redusă	asigură	montajul	simplu	
și	costuri	de	transport	reduse

	 Instalare	pe	construcții	cu	pantă	de	până	la	10°	

	 Înălțimea	balustradei	1100	mm



Sisteme de reținere pentru scări
Descrierea produsului Tip

Sistem de reținere pe scară
Sistem	 de	 asigurare	 pe	 scară	 din	 oțel	 și	 aluminiu,	 ancorate	 rigid.	 Asigurare	 a	 până	 la	 patru	 
persoane	(necesară	utilizarea	a	câte	unui	opritor	pentru	fiecare	persoană).	Utilizare	cu	cablu	inoxidabil	
permanent	 cu	 gros.	 de	 8	mm.	 Piesa	 terminală	 superioară	 cu	 decalaj	 deasupra	 scării	 de	 până	 la	 
1300	mm.	Elemente	fabricate	din	oțel	inoxidabil.	

Piese componente ale sistemului: 
Piesă	terminală	superioară,	lungime	1300	mm	
Piesă	terminală	superioară,	lungime	300	mm	
Brățară	intermediară	
Piesa	terminală	inferioară	cu	element	de	tensionare	pentru	cablul	inoxidabil
Opritor	pentru	o	persoană	

TSL-HL
TSL-HS
TSL-HZW
TSL-HE
TSL-HJ

CLICK-IT
CLICK-IT	 asigură	 siguranța	 individuală	 contra	 căderii	 de	 pe	 orice	 scară	 instalată	 permanent	 fără	
necesitatea	unui	sistem	suplimentar	de	asigurare	fixat	de	construcția	scării.	Poate	fi	transportat	ușor	
datorită	greutății	de	numai	2	kg.	Sistemul	se	bazează	pe	două	cârlige	interconectate,	care	se	fixează	
alternativ	de	treptele	scării,	astfel	încât	unul	dintre	cârlige	se	poate	deschide	doar	dacă	celălalt	cârlig	
este	asigurat.	Astfel	este	împiedicată	deschiderea	accidentală	și	este	garantată	siguranța	individuală	
pe	tot	timpul	utilizării	scării.	

TSL-CLIC
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Sisteme pentru scări
Asigurarea verticală a persoanelor contra căderii

	 Asigurarea	securității	la	fiecare	pas	sau	
mișcare	pe	construcția	scării	

	Standard	înalt	de	calitate

	Soluție	simplă	cu	eficiență	ridicată	

	Posibilitate	de	utilizare	în	spații	interioare	și	exterioare

	Utilizare	simplă	și	intuitivă



Sisteme pentru industrie
Descrierea produsului Tip

Punct	de	ancorare	mobil	pentru	instalare	pe	grindă	din	oțel	cu	lățimi	între	95	și	300	mm	și	grosimea	
maximă	de	35	mm.	Instalare	și	demontare	simple.	Fabricat	din	aluminiu,	greutate	de	doar	1,5	kg.

TSL-TQ

Punct	de	ancorare	culisant	pentru	instalare	pe	grindă	din	oțel.	Cinci	variante	pentru	grinzi	cu	lățime	
între	120	și	280	mm.	Adecvat	pentru	utilizare	mai	 îndelungată	 în	același	 loc	și	 în	spații	exterioare.	
Fabricat	din	oțel	inoxidabil.	
 

TSL-RB
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Sisteme pentru industrie
Securitate industrială specială

	 Asigurarea	lucrătorilor	în	obiective	industriale	cum	ar	 
fi	de	ex.	hale,	uzine	de	producție,	spații	de	depozitare

	Posibilitatea	de	asigurare	a	lucrului	la	înălțime	
în	zone	cu	punților	de	trecere,	pasarele	de	
acces	la	macarale,	sisteme	de	raftur

	Pentru	sistemele	de	asigurare	a	lucrului	la	înălțime	în	
industrie	se	pot	utiliza	punctele	de	ancorare	principale	
menționate	în	capitolele	anterioare	în	funcție	de	
materialul	suport	existent	pentru	ancorare

	Este	posibilă	utilizarea	ca	puncte	de	ancorare	
individuale	sau	ca	sistem	cu	ancorare	permanentă

	Pentru	situații	speciale	este	adecvată	utilizarea	
punctelor	de	ancorare	speciale	menționate	mai	jos



Puncte de ancorare pentru acoperișuri înclinate
Descrierea produsului Descrierea construcției Tip

Punct	de	ancorare	mobil	pentru	instalare	pe	grindă	din	oțel	cu	lățime	între	80	
și	320	mm	și	grosime	de	8-16	mm.	Destinat	pentru	trei	persoane.	Instalare	
simplă.	Fabricat	din	oțel	zincat	la	cald.	Posibilă	utilizarea	ca	și	punct	terminal	
în	sistemele	de	ancorare	cu	cablu	inox	tip	“linia	vieţii.

TSL-LT

Trepied
Trepied	 mobil	 pentru	 asigurarea	 lucrătorilor	 în	 canale/puțuri	 cu	 diametrul	
orificiului	 de	 intrare	 de	 80-140	 cm.	 Se	 poate	 utiliza	 de	 asemenea	 pentru	
recuperarea	 persoanelor	 din	 aceste	 spații.	 Destinat	 pentru	 o	 singură	
persoană.	Greutate	de	doar	13	kg.	

 TSL-TRIPOLE

Air anchor
Sistem	 de	 asigurare	 pentru	 lucrul	 la	 înălțime	 pe	 un	 mijloc	 de	 transport	
(cisternă,	etc.).	Baza	trebuie	ancorată	rigid	de	stratul	suport.	Raza	de	acțiune	
a	brațului	6,5	m.	Posibilitate	de	rotație	360˚.	Asigurarea	unui	spațiu	de	lucru	
de	130	m2.

TSL-AA

Air anchor cu prelungitor lateral
Sistem	 de	 asigurare	 pentru	 lucrul	 la	 înălțime	 pe	 un	 mijloc	 de	 transport	
(cisternă,	etc.).	Prelungitorul	lateral	asigură	fixarea	fermă	prin	propria	greutate	
a	mijlocului	de	 transport.	Raza	de	acțiune	a	brațului	6,5	m.	Posibilitate	de	
rotație	360˚.	Asigurarea	unui	spațiu	de	lucru	de	130	m2.	

TSL-LKW

T
O

P
S

A
FE

S
is

te
m

e 
p

en
tr

u 
in

d
us

tr
ie

52



Produse speciale
Descrierea produsului Tip

Punct de ancorare mobil
Punct	de	ancorare	mobil	destinat	pentru	1	persoană.	Baza	punctului	de	ancorare	trebuie	lestată	cu	250	kg	conform	
instrucțiunilor	de	montaj.	Pentru	lestare	se	pot	folosi	atât	dale	de	beton,	cât	și	sistemul	component	al	acoperișului	
verde.	Dimensiunea	bazei	este	de	1,5×1,5	m.	Materialul	de	lestare	pentru	punctul	de	ancorare	nu	face	parte	din	
livrare.	Fabricat	din	oțel	inoxidabil.	

TSL-MB

Topsafe On Top
Punct	de	ancorare	inoxidabil	pentru	acoperișuri	plane	(cu	panta	de	max.	10°).	Fixarea	de	stratul	suport	se	face	prin	
sudarea	membranei	de	hidroizolație	fără	perforarea	acesteia.	Utilizare	numai	la	acoperișuri	cu	strat	de	hidroizolație	
ancorat	mecanic.	Bază	fabricată	din	aluminiu.

TSL-OT

Punct de ancorare ascuns
Punct	 de	 ancorare	 ascuns	 adecvat	 pentru	montare	 în	 structuri	 din	 beton	 clasa	min.	 C20/25.	 Fixarea	 se	 poate	 
face	cu	ancorăi	chimică.	Este	destinat	prinderii	inelului	de	ancorare	TSL-S1	livrat	separat	cu	lungimi	de	100,	150	și	
200	mm.	Livrat	cu	dop	alb	din	plastic.	

TSL-100-B2
TSL-150-B2
TSL-200-B2

Prelungitor pentru punctele de ancorare
Destinat	pentru	toate	tipurile	de	puncte	de	ancorare	cu	tijă	de	16	mm.	Se	livrează	cu	lungimi	de	100	și	200	mm.	
Fabricat	din	oțel	inoxidabil.	

TSL-V3

Prelungitor pentru punctele de ancorare armate 
Destinate	pentru	toate	tipurile	de	puncte	de	ancorare	cu	tijă	de	42	mm.	Se	livrează	cu	lungimi	de	100	și	200	mm.	
Fabricat	din	oțel	inoxidabil.

TSL-VR3

Sistem delimitare mobil 
Sistem	de	delimitare	mobil	pentru	delimitarea	zonelor	periculoase	de	pe	acoperiș.	Tija	fabricată	din	oțel	inoxidabil.	

TSL-PFOS

Modul de fixare a scărilor mobile
Modul	de	fixare	a	scărilor	mobile	pentru	împiedicarea	alunecării	scărilor	mobile.	Se	instalează	permament	în	locurile	
de	urcare	pe	acoperiș	frecvent	utilizate.	Posibilitate	de	fixare	ușoară	pee	burlan.	

TSL-LADD
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Accesorii
Descrierea produsului Tip

Cablu inoxidabil 6 mm, 8 mm
Destinat	pentru	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”.

TSL-L6
TSL-L8

Piesă terminală pentru tensionarea cablului inoxidabil
Destinat	pentru	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”.	Realizare	din	oțel	inoxidabil.	

TSL-NAP6
TSL-NAP8

Piesă terminală rigidă pentru cablu inoxidabil
Piesa	terminală	este	destinată	pentru	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”.	Realizare	din	oțel	inoxidabil.	 
Lungime	140	mm.

TSL-KP6
TSL-KP8

Carabină
Permite	conectarea	a	mai	multor	secțiuni	de	sisteme	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”.	Realizare	din	oțel	inoxidabil.

TSL-SOS

Limitator forță 8 kN (4 kN)
Utilizare	între	două	elemente	rigide.	Dimensiuni:	210	×	70mm.

TSL-VS4
TSL-VS8

Opritor pentru cablu de 6 mm și 8 mm
Opritor	universal	pentru	sisteme	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”	cu	posibilitate	de	trecere	peste	puncte	intermediare.

TSL-JS

Ghidaj intermediar
Destinat	ghidări	pe	cablul	inoxidabil	Utilizare	la	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”	cu	posibilitate	de	trecere	
peste	puncte	intermediare.

TSL-P6
TSL-P8
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Accesorii
Descrierea produsului Tip

Ghidaj intermediar de colț
Destinat	ghidări	pe	cablul	inoxidabil	Utilizare	la	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”	cu	posibilitate	de	trecere	
peste	puncte	intermediare.

TSL-PR6
TSL-PR8

BGhidaj intermediar 135°
Destinat	ghidări	pe	cablul	inoxidabil	Utilizare	la	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”	cu	posibilitate	de	trecere	
peste	puncte	intermediare.

TSL-PO6
TSL-PO8

Ghidaj intermediar superior
Destinat	ghidări	pe	cablul	inoxidabil	montat	în	poziție	deasupra	capului.	Utilizare	la	sistemele	de	ancorare	tip	 
“linia	vieţii”	cu	posibilitate	de	trecere	peste	puncte	intermediare.

TSL-SZH

Opritor superior pentru sisteme cu cablu de 8 mm cablu
Opritor	universal	pentru	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”	cu	posibilitate	de	trecere	peste	puncte	intermediare	
montat	în	poziție	deasupra	capului.

TSL-UNI

Placă identificare
Servește	la	marcarea	secțiunilor	individuale	la	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”	conform	EN	795.	

TSL-Stitek

Limitator de forță 
Servește	ca	și	piesă	terminală	cu	element	de	întindere,	limitator	de	forță	(8	kN)	și	indicator	de	cădere.	

TSL-Force

Țeavă de armare
Țeavă	de	armare	a	punctelor	de	ancorare.	Destinată	pentru	punctele	de	ancorare	terminale	și	intermediare	 
la	sistemele	de	ancorare	tip	“linia	vieţii”.	Diametru	exterior	42	mm.	

TSL-SR3
TSL-SR10
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Accesorii
Descrierea produsului Tip

Inel de ancorare 
Accesoriu	pentru	punctele	de	ancorare.	Este	livrat	standard	ca	element	component	al	punctelor	de	ancorare.	 
În	comandă	trebuie	specificat	tipul:	cu	filet	exterior	/	cu	filet	interior.

TSL-O

Coardă de ancorare TOPSAFE
Destinat	pentru	sistemele	de	ancorare	temporară.	Grosime	14	mm.	Livrat	în	lungimile	15,	23	și	30	m.

TSL-ML

TOPSAFE SET
Set	pentru	lucru	la	înălțime.	Compus	din:	centură	de	siguranță,	opritor	mobil	de	cădere	la	sistemele	flexibile,	
amortizor	de	cădere.	Livrare	la	lungimea	solicitată	(5,	10,	15,	20	m).	Setul	se	livrează	ambalat	în	sac.	

TSL-SET5 
TSL-SET10
TSL-SET15
TSL-SET20

Opritor automat de cădere rectractabil
Servește	la	oprirea	imediată	la	cădere.	Opritorul	rectractabil	menține	cablul	ușor	întins	permanent,	reducând	
astfel	înâlțimea	căderii.	

TSL-Zach

SAFECARE
Cutie	metalică	pentru	depozitarea	echipamentelor	de	ancorare.	Livrat	cu	două	chei.	

TSL-SAFECARE

SAFETHERM
Elemente	pentru	izolația	termică	a	elementelor	TOPSAFE	destinate	reducerii	punților	termice.

TSL-TH

Coardă de racordare 
Mijloc	de	racordare	dublu	destinat	trecerii	sigure	între	două	sisteme	de	ancorare.

TSL-Lanyard
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Modele principale certificate conform EN 1263-1
Descrierea produsului Tip

Sistem S – Plasă de reținere cu cablu perimetral 
Este		modelul	cel	mai	utilizat	de	plasă	destinată	reținerii	căderii	în	cazul	lucrului	la	înălțime.	Plasele	de	reținere	
din	sistemul	S	sunt	fixate	în	poziție	orizontală	cu	ajutorul	cablurilor	de	prindere	sau	cu	alte	mijloace	în	puncte	de	
ancorare	adecvate.	Suprafața	minimă	a	plasei	este	de	35	m2.

TSN-S

Sistem U – Plasă de reținere fixată pentru utilizare în poziție verticală
Funcția	acestor	plase	este	aceea	de	a	 reține	căderea	persoanelor	 sau	a	materialului	 în	apropierea	marginilor	
nivelelor,	acoperișurilor,	scărilor	etc.	Dimensiunea	standard	este	de	1,5-2	m	x	lungimea	solicitată.	Posibilitate	de	
instalare	simplă	cu	ajutorul	benzilor	speciale.	Instalarea	acestor	plase	se	face	conform	EN	13374.	

TSN-U
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Oferim
 	Consultanță	tehnică
	Consultanță	neobligativă	direct	pe	șantierul	dvs.	
	Calculul	devizului	ofertă	
	Vânzare	și	verificare	periodică	a	plaselor	de	siguranță

Plase
Plase de reținere pentru goluri în construcții

Utilizare
	 Ca	și	protecție	contra	căderii	în	timpul	construcției	

halelor,	centrelor	comerciale	și	podurilor
	 	Protecția	marginilor	libere	și	golurilor	în	construcții
	 	Mijloc	de	reținere	pe	schele
	Protecție	contra	căderii	materialelor	

Avantaje
	 Libertatea	de	mișcare	a	lucrătorilor		nu	este	limitată	

la	fel	ca	la	sistemele	convenționale	de	ancorare
	 Datorită	montării	plasei	la	nivel	cu	locul	de	asigurat,	

înălțimea	de	cădere	este	mult	mai	mica	decât	
la	sistemele	convenționale	de	ancorare

  Securitate	ridicată	a	lucrătorilor	aflați	sub	plasa	
instalată	lucrează	sub	plasa	instalată

Produse  
noi în oferta
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Panouri pentru fațade
Fațade ventilate și soluții pentru interioare

www.topface.ro

CATALOG
PRODUSE



Fișa tehnică

Dimensiuni Valori

Lățime 1 300	(1	540)	mm

Lungime 3 050	(3	600)	mm

Grosime	 6	/	8	mm

Proprietăți fizice

Greutate	specifică	 ≈	1	350	kg/m3

Greutate 8,1	/	10,6	kg/m2

Proprietăți mecanice

Modul	de	elasticitate	la	încovoiere	E >	9	GPa

Rezistență	la	încovoiere >	80	MPa

Toleranțe dimensiuni

Grosime ±0,4	mm

Lungime +	10–0	mm

Lățime +	10–0	mm

Alte proprietăți

Reacție	la	foc C	–	s2,	d0
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TOPFACE COMPACT (TF-C) – panou fațadă

	 	Format:	3050×1300	mm	(3600×1540	mm	la	comandă)

	 Grosime:	6	/	8	mm

	 	Rezistență	și	stabilitate	de	prima	clasă

	 	Greutate	redusă

	 	Finisaje	moderne

	 	Montaj	simplu	și	rapid

Panouri pentru fațade
Fațade ventilate și soluții pentru interioare

FAȚADE

Panourile	 de	 fațadă	 TOPFACE	 pot	 fi	 utilizate	 la	 exterior	 pentru	 toate	
tipurile	de	fațade	ventilate,	atice	și	mansarde,	pentru	placare	balcoane	
sau	la	interior	pentru	pereți	despărțitori,	placare	interioară	etc.	Panourile	
de	fațadă	sau	tăbliile	de	balustradă	din	panouri	TOPFACE	aduc	fiecărei	
cladiri	 nu	 numai	 rezistență	 și	 durabilitate,	 dar	 și	 o	 soluție	 estetică	 de	
design,	 care	 reprezintă	 o	 soluție	 modernă	 pentru	 	 fațadă.	 Ne	 putem	
consulta	cu	plăcere	împreuna	cu	dvs.	asupra	oricărui	tip	de	proiect,	în	
încercarea	de	a	găsi	soluția	optimă.	

Pentru	montarea	la	exterior	a	panourilor	TOPFACE,	acestea	pot	fi	fixate	
de	 elemente	 constructive	 portante	 din	 aluminiu,	 oțel	 sau	 lemn	 iar	 în	
completare	cu	izolația	termică	se	formează	un	sistem	care	corespunde	
celor	mai	exigente	cerințe	cu	privire	la	eficiența	energetică	si	transferul	
umidității,	prioritare	în	proiectele	de	astăzi.



Panouri fațade TOPFACE TF-C
DEKOR STANDARD Produs Dimensiuni Tip (dekor / grosime)

MAI MULTE DECORURI PE 
PAGINILE URMĂTOARE

Panou	fațadă	 
TOPFACE	TF-C 
Standard

1300/3050	mm	/	gros.	6	mm
1300/3050	mm	/	gros.	8	mm

Număr	decor	/	6
Număr	decor	/	8

DEKOR WOOD Produs Dimensiuni Tip (dekor / grosime)

MAI MULTE DECORURI PE 
PAGINILE URMĂTOARE

Panou	fațadă	 
TOPFACE	TF-C 
Wood

1300/3050	mm	/	gros.	6	mm
1300/3050	mm	/	gros.	8	mm

Număr	decor	/	6
Număr	decor	/	8

Rezistență ridicată
Proprietăți	mecanice	care	depășesc	cerințele	normelor	spre	
diferență	de	alte	materiale,	de	ex.	capacitate	de	absorbție	și	 
de	dilatație	termică	foarte	reduse.	

Decor la cerere
Suntem	capabili	să	creăm	un	panou	după	imaginația	dvs.,	să	
creăm	grafica,	să	imprimăm	fotografii,	suntem	de	asemenea	în	
măsură	să	frezăm	orificii,	inscripții	etc.

Documentația tehnică
Detaliile	soluțiilor	tipice	le	puteți	descărca	în	format	PDF	și	DWG	 
la	adresa	www.topface.ro.
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Fișa tehnică

Dimensiuni Valori

Lățime 1 200	mm

Lungime 2	500	mm

Grosime	 3	/	4	/	5	/	6	/	8	/	10	/	12	/	15	/	18	/	20	mm

Proprietăți fizice

Greutate	specifică	 ≈	1	600	kg/m3

Greutate	/	m2 4,8	(3	mm)	-	32	(20	mm)	kg/m2

Proprietăți mecanice

Modul	de	elasticitate	la	încovoiere	E	–	perpendicular	pe	fibră >	7	GPa

Modul	de	elasticitate	la	încovoiere	E	–	de-a	lungul	fibrei >	9	GPa

Rezistență	la	încovoiere >	17,5	MPa

Alte proprietăți

Reacție	la	foc A1

TOPFACE (TF) –  panou fațadă și balcon

	 	Rezistență	la	apă	–	nu	intervin	deformări	mecanice		

	 	Rezistență	mare	la	regim	îngheț	-	dezgheț

	 	Igienic

	 	Rezistență	la	impact	excelentă	pentru	tăblii	de	balustradă

	 	Montaj	simplu	și	rapid

Rezistența panourilor la foc

	 Neinflamabile	–	reacție	la	foc	clasa	A1	

	 	Rezistență	la	foc	6	–	16	minute	

Panouri pentru fațade
Fațade ventilate și soluții pentru interioare

PANOU TF
	Miez	de	calitate,	cu	clasă	de	reacție	la	foc	A1
	Panou	rezistent	la	influențele	climaterice	
	Nu	reclamă	cerințe	speciale	pentru	întreținere	
	Material	cu	durată	de	viață	deosebit	de	îndelungată	

 

FAȚADE

Panourile	 de	 fațadă	 TOPFACE	 pot	 fi	 utilizate	 la	 exterior	 pentru	 toate	
tipurile	de	fațade	ventilate,	atice	și	mansarde,	pentru	placare	balcoane	
sau	la	interior	pentru	pereți	despărțitori,	placare	interioară	etc.	Panourile	
de	fațadă	sau	tăbliile	de	balustradă	din	panouri	TOPFACE	aduc	fiecărei	
cladiri	 nu	 numai	 rezistență	 și	 durabilitate,	 dar	 și	 o	 soluție	 estetică	 de	
design,	 care	 reprezintă	 o	 soluție	 modernă	 pentru	 	 fațadă.	 Ne	 putem	
consulta	cu	plăcere	împreuna	cu	dvs.	asupra	oricărui	tip	de	proiect,	în	
încercarea	de	a	găsi	soluția	optimă.	

Pentru	montarea	la	exterior	a	panourilor	TOPFACE,	acestea	pot	fi	fixate	
de	 elemente	 constructive	 portante	 din	 aluminiu,	 oțel	 sau	 lemn	 iar	 în	
completare	cu	izolația	termică	se	formează	un	sistem	care	corespunde	
celor	mai	exigente	cerințe	cu	privire	la	eficiența	energetică	si	transferul	
umidității,	prioritare	în	proiectele	de	astăzi.
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313
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514

315 318317316
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Decoruri TOPFACE - Compact

Standard

Wood



WWW.TOPWET.RO


