
Odvodnenie strechy – 
jednoducho perfektné.

Systémy odkvapových žľabov

Vyskúšajte výrobky Marley.
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 ■ Vysokokvalitná umelá hmota odolná proti nárazu 
 ■ Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom,  

 UV- žiareniu a teplotným výkyvom
 ■ Optimálna tvarová stálosť a presnosť
 ■ Jednoduchá a bezpečná zásuvná montáž
 ■ Kontrolované kompenzovanie rozťahovania
 ■ Top-kvalita – Made in Germany  

 *viď záručné podmienky – www.marley.sk

Marley: 10 rokov záruka na odkvapové žľaby Systémy odkvapových žľabov Marley – dokonalé 
odvodnenie strechy. Z nasledujúcich dôvodov:

Montáž. Odkvapové žľaby Marley môžete bezpečne 
zlepiť alebo celkom jednoducho zasúvať. To určite 
zvládnete i Vy!

Systém. Kompletné riešenie pre strechy akýchkoľvek 
rozmerov a foriem inkluzíve špeciálnych zahnutí pre 
arkiere, vikiere, besiedky atď.

Know-how. Výkonné detaily, napr. systém narážok 
a drážok zabraňuje nekontrolovanému lineárnemu 
predĺženiu odkvapového žľabu a nastaviteľné podkovy 
odkvapu umožňujú jednoduché justovanie jeho spádu.

Design. Dokonale tvarovaný systém odpadových rúr 
bez spojov s jemnými prechodmi. Veľký výber farieb 
umožňuje individuálny vzhľad.

Extra. Zlepšenie vlastností odkvapového žľabu, napr. 
zberač dažďovej vody s ventilom zabraňujúcim 
pretečeniu – tým ušetríte vodu!

Životnosť. Umelé hmoty odolné proti nárazom ako aj 
odolné voči teplotným výkyvom, poveternostným vplyvom 
a UV- žiareniu majú extrémne dlhú životnosť a sú enormne 
zaťažiteľné. Nato Vám dáme desaťročnú záruku!

Pokrokový. Firma Marley vyvíja neustále systémy 
odkvapových žľabov ďalej – tým sa ich montáž ešte viac 
zjednodušuje, ich životnosť sa zvyšuje a Váš dom je lepšie 
chránený pred škodami spôsobenými dažďovou vodou. 

Cena. Porovnajte ceny! Zistíte, že umelohmotný 
odkvapový žľab je v mnohých ohľadoch cenovo 
najvýhodnejšou alternatívou.

Kvalita. Made in Germany – dlhá životnosť, optimálna 
kvalita.

Vysušte svoj dom: Systémy odkvapových 
žľabov Marley predstavujú premyslené 
profesionálne riešenia určené pre odvodnenie  
strechy – kvalitné, výhodné a jednoducho 
zmontovateľné. Odkvapové žľaby Marley 
poskytujú stenám a základom bezpečnú a 
spoľahlivú ochranu pred dažďovou vodou.

Odkvapové žľaby Marley –  
a všetko je v suchu
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Ktorý je pre mňa vhodný?
Odkvapové žľaby a odtoky poskytujeme v rôznych veľkostiach. Ktorá veľkosť je 
vhodná pre Vašu strechu, záleží od základnej plochy strechy a od počtu odtokov.

Príklad: Sedlová strecha domu s dĺžkou 15 m a šírkou 10 m sa má odvodniť. 
Pôdorysná plocha domu teda činí 150 m². Ak by mala každá strana domu prípojku 
odpadovej rúry, činila by základná plocha, ktorú je potreba odvodniť 75 m². Ako 
môžete vyčítať z tabuľky, potrebovali by ste pre tento dom odkvapový žľab Marley 
RG 125 a na každej strane odpadovú rúru DN 105. Ak by ste pripojili dva odtoky po 
stranách domu, zmenšila by sa veľkosť základnej plochy, ktorú je potreba odvodniť 
na polovicu – 37,5 m². Na základe tabuľky môžete namontovať na každej strane iba 
jeden odkvapový žľab Marley RG 100 a dve odpadové rúry Marley DN 75.
 

Základná plocha strechy/ 
pôdorysná plocha, na ktorú sa 

má pripojiť odkvapový žľab

Smerodatná veľkosť (RG) pre 
polkruhové, hranaté alebo 
odkvapové žľaby Duplex

Odpadová rúra
Smerodatná veľkosť

(DN) v mm

do   25 m² RG  70/10 dielov DN 53

do   25 m² RG 75/10 dielov DN 53

do   51 m² RG 100/8 dielov DN 75/DN 90

do 100 m² RG 125/7 dielov DN 105/DN 90

do 159 m² RG 150/6 dielov DN 105

Tip
Využite i náš 

prehľad zásob od 

strany 16 !



Spojovací plášť

Odkvapový žľab

Drážka

Narážka

RozťahovanieV závislosti od použitého materiálu sa môžu odkva-
pové žľaby pri vyšších teplotách roztiahnuť. Vďaka 
systému narážok a drážok sa toto lineárne predĺženie 
vyrovná:  
Do drážky odkvapového žľabu zapadá narážka spo-
jovacieho plášťa. Rozťahovanie odkvapového žľabu 
sa takto obmedzí iba na daný priestor a zároveň sa 
zabráni zakriveniu a zosúvaniu odkvapového žľabu.

To najlepšie: Systém narážok a 
drážok Marley 

Systém narážok a drážok je 
integrovaný v prípade nasledujúcich
polkruhových odkvapových  
n žľabov: RG 75, 
 RG 100, RG 125 a RG 150

Priskrutkovať – zasunúť – hotovo!
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Systém polkruhových odkvapových žľabov pre strechy s veľkými rozmermi predsta-
vuje správne riešenie pre rodinné domy alebo garáže. Pri montáži budete iba píliť, 
skrutkovať a zasúvať - nie je potrebné zváranie alebo spájkovanie. K rozsiahlemu 
príslušenstvu patria napr. špeciálne odkvapové pruhy pre šikmé a ploché strechy 
alebo balkóny. Na základe objednávky dostanete odkvapový hák z umelej hmoty 
alebo podkovu odkvapu s otočným kĺbovým spojom - takto sa vyhnete náročnému 
ohýbaniu. Aby ste odkvap vyrovnali, môžete podkovy ľubovoľne nastavovať. 
Špeciálne zahnutia dostanete na objednávku. 

Polkruhový odkvapový žľab RG 100/125/150

Výhody:

4 Bohatý sortiment

4 Dlhá životnosť

4 Enormne zaťažiteľné



Objednávací formulár nájdete na internetovej stránke www.marley.sk.

Teraz nové v našom sortimente: 135°-zahnutie pre 8-rohové besiedky v RG 100/125!

Polkruhový RG 75

Špeciálne zahnutie s plochým vypracovaním
potrebujete napr. pri balkónoch alebo prístavbách s plochou 
strechou, ktoré nemajú pravouhlú základnú plochu

Duplex

Hranatý odkvapový 
žľab

Odkvapový žľab 
polkruhový RG 75

Tip
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Výhody:

4 Zasúvací systém pre 

 záhradné domy

4 Špeciálne zahnutia pre 

 besiedky

4 Nastaviteľné odkvapové háky

Profesionálny odkvap pre malé 
strešné plochy
Vďaka svojej kapacite pre strešné plochy do 25 m² je polkruhový odkvapový žľab 
RG 75 ideálnym  riešením pre záhradné domy. Jednoduchá montáž pre domácich 
majstrov: polkruhový odkvapový žľab RG 75 jednoducho zasuniete. A vždy vyzerá 
skvelo - izolácia hrdiel, spojovacích plášťov a zahnutí nie je vidieť. Aj prechody na 
odpadovej rúre bez spojov sú "jemné" a nedajú sa skoro vôbec rozpoznať: Opticky 
dobre harmonizuje polkruhový odkvapový žľab RG 75 so systémom polkruhových 
odkvapových žľabov, určené napr. pre garážové prístavby pri dome.

Pre rodinné domy a dvojdomy 
s veľkosťou základnej plochy 
strechy do 100 m²:

Odkvapový žľab 
polkruhový RG 125, 
7- dielov

Pre malé strechy a domové 
prístavby s veľkosťou základnej 
plochy strechy do 51 m²:

Odkvapový žľab 
polkruhový RG 100, 
8- dielov

Špeciálne zahnutia s dodatočným sklonom
potrebujete napr. pri strešných vikieroch alebo prístavbách so 
šikmou strechou, ktoré nemajú pravouhlú základnú plochu

Na prianie môžete dostať špeciálne zahnutia pre všetky odkvapové žľaby Marley

Farebný systém Vám 
pômože zorientovať sa 
medzi predajnými regálmi!

Pre záhradné domy a chalupy, 
garáže a balkóny s veľkosťou zák- 
ladnej plochy strechy do 25 m²:



Obrázky hranatý odkvapový žľab
vo farbe
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Výhody: 

4 všetky farby

4 Rýchlo a bezpečne lepiť

4 Rôzne možnosti upevnenia Hranatý odkvapový žľab Marley dokonalého tvaru je vhodný 
predovšetkým pre balkóny a striešky ako aj pre iné malé strešné plochy. 
Montáž hranatého odkvapového žľabu s odpadovou rúrou DN 53  je 
možné uskutočniť bez izolácie pomocou špeciálneho lepu Marley: 
odkvapový žľab, tvarované súčiastky a odpadová rúra sa pevne zlepia. 
Hranaté odkvapové žľaby Marley poskytujeme okrem známych farieb 
šedej a hnedej i v atraktívnych dizajnových farbách: bielej, antracitovej, 
zelenej, v striebornom a medenom odtieni – takto môžete prostredníctvom 
odkvapového žľabu farebne zdôrazniť vzhľad Vášho domu!

Zalepí a drží.

Hranatý odkvapový žľab

Odkvapové žľaby Duplex a hranaté odkva-

pové žľaby sú vhodné k montáži do uzav-

retého kruhu len s dodatočnými rozpínacími 

elementmi (u 4-, 6- alebo 8-hrnatých). Preto 

pre montáž do uzavretého kruhu používajte 

odkvapové žľaby polkruhové s kontrolova-

ným predlžením. 

Tip

Teraz nové v našom sortimente: 135°-zahnutie 

pre 8-rohové besiedky v RG 100/125!
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Kapacita odkvapového žľabu Duplex je pozoruhodná. Trik: vďaka svojej hlbokej oválnej 
forme môže zachytiť viac vody než by ste očakávali. Preto je odkvapový žľab Duplex 
spolu s odpadovou rúrou DN 53 vhodný predovšetkým pre odvodnenie altánov alebo 
náraďovní. Montáž je jednoduchá: Odkvap a tvarované súčiastky bezpečne zlepíte  
špeciálnym lepom Marley.

Odkvapový žľab Duplex

I malé môže byť veľké!
Výhody:

4 Veľká kapacita

4 Hlboký oválny tvar

4 Jednoduchá montáž

Rafinovaná jednoduchosť: odkvapový hák Marley

Prehľad o 

možnostiach 

upevnenia nájdete na 

strane 15.

Tip

Prebieha to nasledovne: 
nastaviteľný odkvapový hák 
Marley najprv priskrutkujte a 
potom nastavíte sklon a spád. 
Vďaka tomu je pripevnenie 
veľmi jednoduché a zvládnu  
ho i domáci majstri. Pri montáži  
na okrídli kompenzuje hák 
sklon až do 25°.
Pri odkvapových žľaboch 
Duplex a hranatých žľaboch 
smie byť vzdialenosť medzi 
hákmi maximálne 50 cm!

Predovšetkým pre menšie plochy 
striech, ktoré sú často pokryté 
vlnitými a lamelovými doskami, 
vyvinula firma Marley držiak s 
mechanickým upínaním. Vďaka 
tomu môžete namontovať 
hranaté odkvapové žľaby a  
žľaby Duplex, ako aj žľaby  
RG 75 a RG 100 priamo na 
vlnité a lamelové dosky s hrúb-
kou 3 až 16 mm. V prípade 
dvojitých lamelových dosiek je 
úchytka pevne zovretá v medze-
re a vďaka tomu ju nie je vidieť.
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S odkvapovými žľabmi Marley môžu domáci majstri jednoducho a rýchlo vysušiť svoj dom. Pot-
rebujete nasledujúce náradie: pílku s jemnými zúbkami, meraciu pásku, šnúru, akumulátorový 
skrutkovač, kladivo, vodováhu, nožnice na plech, štípacie kliešte.
Na základe nasledujúcich obrázkov Vám vysvetlíme jednotlivé kroky montáže polkruhového 
odkvapu – tento základný princíp je použiteľný pri všetkých odkvapových žľaboch Marley.

E F
Pred upevnením musíte jednotlivé 
podkovy odkvapu zahnúť. To 
môžete najjednoduchšie urobiť buď 
s veľkými štípacími kliešťami ako je 
to znázornené na obrázku alebo 
vo zveráku.

Ďalšie podkovy odkvapu 
narovnajte podľa tejto šnúry, zistite 
mieru zahnutia jednotlivých podkov 
odkvapu a vyznačte si ju na nich.

G
Zahnuté podkovy odkvapu 
upevnite v dutinách na strešnej 
late pomocou skrutiek Spax alebo 
vhodných klincov. 

A

D
Skontrolujte ešte raz spád podľa 
šnúry , na 10 m odkvapového 
žľabu by ste si mali naplánovať 
2 až 3 cm sklonu.

Vzdialenosť podkov odkvapu je 
50 až 70 cm. Vypíľte do prvej 
strešnej laty štrbinu s rovnakou 
šírkou akú má podkova odkvapu. 
Túto štrbinu vydlabte, aby mohli 
byť podkovy presne zapustené do 
strešnej laty. 

I
Nasaďte odtok, určite presné 
miesto pre jeho umiestnenie a 
označte dutinu pre výtok vody.

c
Dvojitú šnúru natiahnite medzi 
najvyšším a najnižším bodom 
podkovy odkvapu v smere od 
prvej k poslednej podkove. 

H
Vhodnú dĺžku odkvapového žľabu 
môžete docieliť pomocou píly na 
kov. Potom ho vložte do podkov 
odkvapu. Koncovku jednoducho 
zasuniete.

B
Prvú podkovu odkvapu nastavte 
podľa škridle. Predná hrana škridle 
musí ⅓ presahovať odkvap. 
Poslednú podkovu odkvapu 
namontujte so sklonom 2 až 3 cm 
na 10 m. 

Ideálny k samostatnej montáži!

Odkvapové žľaby Marley



9

P q R

K
Spílenú hranu odhrotujte a 
preveste hrdlo odkvapu cez zadné 
obrubovanie a zaklapnite ho cez 
predný vydutý okraj.

J
Vyrezanie odtokového otvoru 
môžete vykonať rýchlo a čisto 
pomocou násady pre ručnú pílu
na otvory alebo pomocou pílky s 
jemnými zúbkami.

M

l
Odkvapy zasuniete do seba 
pomocou spojovacieho plášťa. 
Správnu vzdialenosť zakončení 
odkvapu určíte na základe 
označení na spojovacom plášti.

Spojovací plášť preveste cez zadné 
obrubovanie a zaklapnite ho cez 
predný vydutý okraj. Dbajte na 
označenie – systém narážok a 
drážok!

N
Odkvapové pruhy zabezpečujú 
dodatočnú ochranu pred dažďovou 
vodou a poletujúcim snehom. 
Preveste ich do obrubovania odkva-
pového žľabu a každých 30 cm 
ich priklincujte lepenkovými čapíkmi 
na strešnú latu. Odkvapové pruhy 
sa pokladajú tak, aby sa prekrývali 
minimálne 4 cm.

O
Dokončený odkvapový žľab 
opticky príjemne ukončuje strechu 
a chráni steny a základy pred 
vlhkosťou.

Tip

Upevnenie odkvapu

Aby systém narážok a drážok Marley fungoval, 
musí byť každý odkvap upevnený v strede. 
Podľa toho pre aké upevnenie sa rozhodnete, 
môže to byť pomocou skrutky, ktorú naskrutkujete 
do odkvapu skrze úchytku z umelej hmoty 
(obrázok P) alebo narežete zadné obrubovania 
a zohnete príložku podkovy odkvapu dovnútra 
dutiny (obrázok q a R)

Aby ste mohli povesiť odkva-

pové pruhy po celej dĺžke 

odkvapu na zadné obrubova-

nie, musíte skrátiť nožnicami 

na plech príložky podkovy 

odkvapu!
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Technika lepenia odkvapových žľabov Duplex a hranatých odkvapových  
žľabov. Okrem zasúvacieho systému v prípade polkruhových odkvapových žľabov ponúka  
Marley i premyslený a bezpečný systém lepenia pre hranatý odkvapový žľab a odkvapový  
žľab Duplex. Princíp montáže je v obidvoch prípadoch rovnaký, zvláštnosti lepenia so  
špeciálnym lepom Marley Vám objasníme na tomto mieste:

A
Odtokový otvor môžete 
najjednoduchšie vyrezať pomocou 
násady pre ručnú pílu na otvory. 
Pre všetky práce s pílou platí 
pravidlo: Pred lepením musíte hrany 
dôkladne odhrotovať.

B
Hrdlo odkvapu na vnútornej stene 
ako aj odkvapový žľab v oblasti 
lepenia na vonkajšej stene vyčistite 
a odmastite pomocou čistiaceho 
prostriedku pre odkvapové žľaby 
Marley. Potom naneste lep na 
vnútornú stenu hrdla.

c
Po nanesení lepu na hrdlo 
odkvapu jednotlivé časti hneď 
spojte. Za týmto účelom preveste 
hrdlo odkvapu cez zadné 
obrubovanie a upevnite ho cez 
predný vydutý okraj.

D
Koncovky pred lepením tiež 
dôkladne vyčistite a natrite tenkou 
vrstvou špeciálneho lepu Marley. 
Koncovky môžete použiť na pravej 
alebo ľavej strane.

E
Pri spojení dvoch zakončení 
odkvapu musíte použiť spojovací 
plášť. Naneste lep na vnútornú 
stenu spojovacieho plášťa a 
zasuňte doňho zakončenia 
odkvapu. 

F
Špeciálny lep a špeciálny čistiaci 
prostriedok Marley sú optimálne 
prispôsobené vlastnostiam umelej 
hmoty, z ktorej sú vyrobené odk-
vapové žľaby Marley. Garantujú 
bezpečné a trvalé nepriepustné 
spojenie. 

Bezpečne lepiť – čisto a rýchlo!

Nalep si to!
Montážne filmy a 

návody nájdete na 

internetovej stránke

Tip

www.marley.sk

Špeciálne upozornenie

Špeciálny lep Marley zmäkčuje umelú hmotu odkvapového 
žľabu, v dôsledku čoho dochádza k studenému zvaru 
materiálu. Pri zlepovaní tvarovaných súčiastok (plášť, zahnutia, 
koncovky, hrdlo) s odkvapom môže dôjsť k vytečeniu 
prebytočného lepu a tým k znečisteniu povrchu odkvapového 
žľabu. Tomu sa dá vyhnúť, ak nanesiete lep vždy na vnútornú 
stenu tvarovaných súčiastok, ktoré chcete zlepiť a potom ich 
zasuniete do odkvapu alebo ich na odkvap zaklapnete. 
Dodatočné spracovanie lepu k utesneniu rozhraní nie je možné.
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G
Pomocou „voľnej príchytky“ sa odpadová 
rúra vedie v strede alebo na dolnom 
konci. Pritom sa skrutka s okom a pod-
ložka namontujú medzi príložky príchytky 
na rúru. Rúra sa tak môže pohybovať v 
príchytke a prispôsobiť sa zmene dĺžky v 
dôsledku teplotných výkyvov. 

Prebieha to nasledovne: 
systém odpadových rúr DN 105|90|75|53
Prostredníctvom systému odpadových rúr sa odvádza dažďová voda z odkvapového 
žľabu do kanálu alebo do vsakovacej šachty. Pri montáži systému odpadových rúr sa 
jednotlivé časti zasúvajú do seba. Jemné prechody vytvárajú dokonalú optiku tohto systému.

A
Na hrdlo nasaďte ohyb a zmerajte 
vzdialenosť k protiľahlému ohybu. 
Pritom zohľadnite hĺbku zasunutia 
4 cm a vzdialenosť od steny domu. 
Pri úzkych presahoch strechy 
môžete priamo spojiť dva ohyby 
pomocou spojovacieho článku.

B
Odpadové rúry Marley môžete 
jednoducho a rýchlo rozrezať 
pomocou pílky s jemnými zúbkami. 
Tip: Aby ste dosiahli rovný rez, 
používajte pílovú priehradku. 

c
Odrezané konce odpadovej rúry 
dočista odhrotujte, predovšetkým 
pri zabudovaní zberača dažďovej 
vody Marley sa vďaka tomu 
značne zvýši účinnosť zachytenia.

D
Jednotlivé časti systému 
odpadových rúr jednoducho 
zasuniete do seba. Vďaka hĺbke 
zasunutia tvarovaných súčiastok 
nepotrebujete žiadnu izoláciu.

E
Upevnenie rúr prebieha za 
pomoci svoriek, ktoré pripevníte 
na stenu domu kolíkmi. Pritom 
rozlišujeme „pevné svorky“ a 
„voľné svorky“ 

F
Odpadová rúra sa zaistí na hornom 
konci pomocou „pevnej príchytky“.
Pritom sa skrutka s okom namontuje 
medzi príložky príchytky na rúru. 
Odpadová rúra sa tak môže pevne 
zafixovať na tomto mieste. Vzdialenosť 
medzi príchytkami: 2,00 až 2,50 m

H
Odpadové rúry sú spojené  
pomocou špeciálneho spoja. 
Koniec odpadovej rúry je vedený 
prostredníctvom kanálovej rúry 
Marley ku kanálu alebo končí  
vo vsakovacej šachte.

Upozornenie ohľadne montáže

Použite prípojku 

odpadovej rúry 

DN 53/75/90!

Tip
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Všetky farby Marley 

podľa systému RAL –  

vďaka nemu ľahko 

nájdete vhodnú farbu

Tip

Farby odkvapových žľabov Marley

Medený odtieň –  RAL 8029

Zelená – RAL 6005

Antracitová –  RAL 7016

Šedá – RAL 7037

Biela – RAL 9001

Hnedá – RAL 8017

Strieborný odtieň –  RAL 9006

Kde je značka Marley, 
tam je i zaručená kvalita.

Farba namiesto fádnosti.
To má účinok. Naše systémy odkvapových žľabov dostanete v štandardných farbách –  
v hnedej a šedej ale i v elegantných dizajnových farbách – v antracitovej, bielej, 
zelenej, v striebornom a medenom odtieni. Podľa vlastnej predstavy môžete obrysy Vašej 
strechy zvýrazniť alebo nechať opticky odkvap ustúpiť do pozadia. Prispôsobte farebne 
odkvapový žľab Vašej streche, fasádam, okenným rámom a domovým dverám – alebo 
ho farebne zdôraznite. Všetky farby sú samozrejme odolné voči svetlu a poveternostným 
vplyvom. 

Made in Germany- firma Marley sa cíti byť zaviazaná tomuto štandardu 
kvality. Pravidelne prebieha kontrola kvality počínajúc používanými surovinami, 
cez jednotlivé výrobné kroky a končiac dlhotrvajúcim testom výrobkov na 
poveternostnej stanici alebo v laboratóriu. Firma Marley je priekopníkom čo sa 
týka životnosti a kvality odkvapových žľabov – so zárukou!
Nezostávame stáť na mieste: firma Marley neustále vyvíja odkvapové žľaby 
ďalej, v dôsledku čoho sa zjednodušuje montáž a Vy môžete prežívať ešte viac 
zábavy pri samostatnej práci.



Zlepšenie vlastností odkvapového žľabu
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Marley Poly-Net Laubstop (stop lístiu) uložte jedno-
ducho do odkvapového žľabu – a lístie nemá viac žiadnu 
šancu. Zostane ležať na zaoblenom povrchu, vyschne a 
vietor ho odveje. Marley Poly Net laubstop (stop lístiu) 
z polyetylénu (PE) je odolný voči porušeniu, korózii a 
teplotným výkyvom a 100% recyklovateľný. Vhodný pre 
odkvapové žľaby RG 150-180, RG 100-125 a hranaté 
odkvapové žľaby (do RG 100).

Pevnými nožnicami môžete 
Marley laubfrei jednoducho 
pristrihnúť na potrebnú šírku. 
Vďaka označeniu v umelej 
hmote rýchlo zistíte správnu 
šírku pre Váš odkvap.

Pripínadlá nasúvajte vo  
vzdialenosti asi 40 cm  
na predný vydutý okraj  
odkvapového žľabu.

Marley laubfrei zovrite  
medzi zadné obrubovanie 
odkvapového žľabu a 
pripínadlá – hotovo!

Mriežkovú rúru Poly-Net  
laubstop vložte do odkvapového 
žľabu, samovoľne sa upne vďaka 
vnútornému pnutiu. Jednoduché 
spracovanie, keďže Marley  
Poly-Net laubstop sa dodáva v 
dĺžke 2,00 m.

Marley Laubfrei (bez lísta) je hladký kryt  
odkvapového žľabu: zabraňuje usadzovaniu lístia  
a umožňuje neobmedzené pretekanie dažďovej 
vody. Môžete ho jednoducho namontovať  
prostredníctvom pripínadiel na prednom vydutom 
okraji umelohmotných a kovových odkvapových 
žľabov. Štandardná veľkosť RG 150 – jednoduché 
pristrihnutie pre odkvapové žľaby RG 125, RG 100 
a RG 75 ako aj pre hranatý odkvap. Jedná sa o 
100%-ne recyklovateľnú umelú hmotu – je taktiež 
odolná voči porušeniu, korózii a teplotným výkyvom.

Žiadne čistenie! 
Marley pre odkvapové 
žľaby bez lístia
Odkvapové žľaby upchaté lístím predstavujú 
nepríjemný problém, pretože v nich dažďová voda 
nemôže správne odtekať. Tým dochádza k ohroze-
niu stavebného jadra. Doteraz bolo jediným riešením 
„čistenie“. Teraz môžete Váš odkvapový žľab účinne 
chrániť! Vyberte si z dvoch efektívnych riešení: 

c

B

A



Zberač dažďovej vody 
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Vďaka zberaču dažďovej vody Marley chránite životné 
prostredie a ušetríte hotové peniaze! Pretože cenná 
dažďová voda sa zbiera samovoľne a môže nahradiť pri 
polievaní Vašich záhonov a rastlín drahú vodu z vodovodu. 
Rafinovane vyrobený, jednoduché použitie: zberač 
dažďovej vody Marley má ventil zabraňujúci pretečeniu a 
pracuje na princípe spojitých nádob. Zberač dažďovej 
vody a sud sú navzájom prepojené kusom hadice. len  
čo dosiahne vodná hladina maximálnu výšku plnenia  
(prepadová výška sudu), preteká dažďová voda cez  
odpadovú rúru do kanalizácie. Zberač dažďovej vody 
Marley s ventilom zabraňujúcim pretečeniu poskytujeme  
v rôznych farbách a veľkostiach pre odpadové rúry s  
priemerom od 45,6 do 110 mm – môžete ich kedykoľvek 
zabudovať, dokonca i dodatočne!

Ušetríte vodu!

Montáž na stene 
sudu (výrez)

Prepadová 
výška

Dažďová 
voda je 
odvádzaná 
do nádrže / 
sudu.

maximálna 
plniaca výška 
nádrže/ sudu 
= prepadová 
výška

Prietok do 
odpadovej 
rúry 

s filtračným systémom a s  
ventilom zabraňujúcim pretečeniu
Marley Rainboy nielen že dažďovú vodu zbiera, ale 
táto voda pretečie i filtračným systémom a dostane sa 
vyčistená do Vašeho sudu alebo nádrže. Marley Rain-
boy prefiltruje i znečistenú dažďovú vodu a preto je 
vhodný predovšetkým pre zariadenia určené na využitie 
dažďovej vody. Marley Rainboy môžete zabudovať do 
kovových alebo umelohmotných odpadových rúr s prie-
merom 87 až 105 mm. 

Zberač dažďovej vody 
Marley môžete jednoducho 
nasadiť na odpadovú rúru.

A

Vyrovnaním výšky zberača 
dažďovej vody s horným  
okrajom suda na dažďovú  
vodu začne pracovať ventil 
zabraňujúci pretečeniu: Podľa 
princípu spojitých nádob odtečie 
voda naspäť do odpadovej  
rúry, keď je sud naplnený.

B

Zberač dažďovej vody spojte 
¾- palcovou hadicou so 
sudom na dažďovú vodu – 
tým získate zadarmo dažďovú 
vodu, čo určite poteší Vašu 
záhradu i peňaženku.

c

Tip
Dôsledné odhrotova-

nie odpadovej rúry 

značne zvýši účinnosť 

zachytenia!

Marley Rainboy
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Trvalá pevnosť!

Úchytka odkvapového 
žľabu Duplex, nastaviteľná
Montáž na okrídli alebo na krokvách. 
Úchytku môžete nastaviť až do 25°–  
napr. v prípade okrídlia pripevneného  
kolmo ku sklonu strechy na altánoch.  
Upevnenie na zvislom okrídli je možné i 
bez opornej dosky.

Úchytka vlnitej a lamelovej 
dosky
K upevneniu odkvapových žľabov  
Duplex a hranatých odkvapových žľa-
bov, RG 75 a RG 100 s odkvapovými 
hákmi z umelej hmoty na vlne 8-130/3, 
prierez 76/18 (mierne zvlnený) a na 
lamelových dvojdoskách. Oblasť zovretia 
od 3,0 do 16,2 mm.

Úchytka hranatého  
odkvapového žľabu
Upevnenie na zvislom okrídli.

Úchytka hranatého odkvapového
žľabu, nastaviteľná (bez zobrazenia)

Úchytku môžete nastaviť až do 25°– 
napr. v prípade okrídlia pripevneného 
kolmo ku sklonu strechy záhradných 
domov.

Úchytka odkvapového 
žľabu RG 75, nastaviteľná
Montáž na okrídli alebo na krokve. 
Úchytku môžete nastaviť až do 25°– 
napr. v prípade okrídlia pripevneného  
kolmo ku sklonu strechy bloku domov  
alebo záhradných domov. Upevnenie  
na zvislom okrídli je možné i bez opornej 
dosky.

Oceľový podkladací pás
Pre upevnenie odkvapového žľabu 
duplex a hranatého odkvapového žľabu, 
RG 75 a RG 100 s odkvapovými hákmi z 
umelej hmoty na strešnej late.

Uhol nastavenia
Umelohmotné odkvapové háky RG 100 
a RG 125 namontujte prostredníctvom 
uhla nastavenia v prípade okrídlia  
pripevneného kolmo ku sklonu strechy 
bloku domov alebo záhradných domov.

Podkova odkvapu
Známe vypracovanie podkovy  
odkvapu – pozinkovaná alebo s farebnou 
vrstvou, ktorú má i odkvapový žľab –  
pre odkvapový žľab RG 75, 100, 125, 
150 a hranatý odkvapový žľab. Podkovy 
odkvapu zahnite a namontujte.

Možnosti upevnenia

Marley Rainboy

Upevnenie odkvapových žľabov
■  Pri odkvapovom žľabe Duplex a hranatom žľabe je nutná 

vzdialenosť medzi jednotlivými úchytkami 50 cm.

■ Pri polkruhovom odkvapovom žľabe RG 75 až RG 150  
 je nutná vzdialenosť medzi jednotlivými úchytkami  
 50 až 70 cm.

■ Dbajte na spád 2 až 3 mm na meter.

■ Úchytku a podkovu odkvapu klaďte na jednej ose.

■ Vzdialenosť odkvapových hákov od tvarovaných súčiastok  
 (napr. plášť, koncovky) musí byť minimálne 5 cm.

Upozornenie

15
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Výrobok
Šedá Hnedá Biela Antracitová

EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

1RG = smerodatná veľkosť; DN = pripojovací rozmer.
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Polkruhový odkvapový žľab v šedej a hnedej farbe, špeciálne farby biela a antracitová

Prehľad zásob

2 Špeciálne zahnutia vyhotovené na mieru prostredníctvom osobitného    
  objednávacieho formulára

Odpadová rúra 072111 077116 084107 085432 3,00 75

072166 077161 084053 085494 3,00 105

072319 077314 084121 085449 2,50 75

072364 077369 084060 085500 2,50 105

072517 077512 084145 085456 1,00 75

072555 077550 084077 085517 1,00 105

Spoj rúry 072715 077710 084176 085524 75

072739 077734 084183 085531 105

Ohyb  
rúry 45°

073316 078311 084220 085548 75

073361 078366 084206 085296 105

Ohyb  
rúry 67°

073415 078410 084244 085562 75

073453 078458 084213 085302 105

Spojovací  
článok ohybov

073477 078472 084268 085586 75

073491 078496 084275 085593 105

Redukčný diel
s priemerom 87 mm na  
odpadovej rúre DN 75 spoj

 073675 75

Vetil 
vypúšťacieho 
otvoru

073514 078519 084442 085623 75

073538 078533 084459 085630 105

Odbočka 
rúry 45°

073606 078601 084473 085647 75/75

073613 078618 084480 085654 105/75

073637 078632 084497 085661 105/105

Svorka rúry
so závesnou  
skrutkou,  2  kusy

074214 079219 084282 085609 75

074238 079233 084299 085616 105

Kôš na zachytenie 
padajúceho lístia 071510 105/75

Odkvapové 
pruhy
(pre šikmú strechu), široké 250 mm

074412 079417 2,00

Odkvapové 
pruhy
116 x 72 mm (pre plochú strechu)

074429 079424 2,00

Zberač dažďovej 
vody 
s ventilom zabraňujúcim 
pretečeniu s hadicovou 
prípojkou 3/4"- a prípojkou 
na sud 3/4"

074511 079516 084381 085678 75

074535 079530 084411 085692 105

Rainboy 
Zberač dažďovej vody 
s filtrom a ventilom 
zabraňujúcim pretečeniu

074542 079592 87-105

Prípojka na zberač 
dažďovej vody  
pre odpadové rúry
81-89 mm Ø vonkajšie

079578 80/87

Čistiaca rúra
074641 079646 105

Odkvapový žľab
Polkruhový

070131 075136 083223 085036 4,0 100
070155 075150 083186 085074 4,0 125
070162 075167 802558 4,0 150
070339 075334 083278 085043 3,0 100
070353 075358 083254 085081 3,0 125
070438 075433 083483 085050 2,0 100
070452 075457 083452 085098 2,0 125
070469 075464 803326 2,0 150
070537 075532 083520 085104 1,0 100
070551 075556 083506 085111 1,0 125

Spojovací plášť 
odkvapu

070636 075631 083681 085128 100
070650 075655 083650 085135 125
070667 075662 801421 150

Koncovka
pre ľavú 
a pravú stranu

070735 075730 083766 085159 100
070759 075754 083759 085166 125
070766 075761 801438 150

Hrdlo 070834 075839 083827 085227 100/75
070865 075860 083797 085258 125/105
070872 075877 801445 150/105

Hrdlo
070858 075853 083780 085234 125/75

Vonkajšie 
zahnutie 2 

90°

070933 075938 083865 085272 100

070957 075952 083858 085289 125

070964 075969 801469 150

Vnútorné 
zahnutie 2 

90°

070971 075976 083896 085319 100

070988 075983 083889 085326 125

070995 075990 801476 150

Zahnutie 135°, 
vonkajšie/
vnútorné2

500522 500461 518305 518350 100

500539 500478 500508 518367 125

Odkvapový 
hák z umelej 
hmoty

071138 076133 083940 085340 100

071152 076157 083933 085357 125

Uhol nastavenia
pre odkvapový hák 
z umelej hmoty, 4 kusy

071183 100/125

Úchytka 
vlnitej dosky
pozinkovaná, 2 kusy

081236

Podkova 
odkvapu
pozinkovaná, so  
zadnou pružinou

071237 25 x 4 100

071251 30 x 4 125

071275 30 x 5 150

Podkova  
odkvapu
pozinkovaná, s  
vrstvou umelej hmoty,  
so zadnou pružinou 

071336 076331 084022 085371 25 x 4 100

071350 076355 084015 085388 30 x 4 125

071374 076379 801483 30 x 5 150

Podkova  
odkvapu 
pozinkovaná, s vrstvou 
umelej hmoty3, s otočným 
kĺbovým spojom

071404 0763863 0839953 0854013 100

071411 0763933 0839883 0854183 125
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1RG = smerodatná veľkosť; DN = pripojovací rozmer.

Výrobok
Šedá Hnedá Biela
EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo Výrobok
Šedá Hnedá Biela
EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Odkvapový žľ
ab polkruhový

806068 806099 806150 3,00 m 75

806051 806082 806143 2,00 m 75

Spojovací plášť  
odkvapu 805849 805856 805870 75

Koncovka 
pre ľavú a pravú 
stranu, s izoláciou 805283 805344 805467 75

Hrdlo
805290 805351 805474 75/53 

Vonkajšie 
zahnutie 2

90°
805320 805382 805504 75

Vnútorné 
zahnutie 2

90°
805313 805375 805498 75

Odkvapový hák
Nastaviteľný 805238 805245 805207 75

Úchytka vlnitej 
dosky 
pozinkovaná, 2 kusy

081236

Podkova odkvapu 
s vrstvou umelej hmoty, 
so zadnou pružinou 805252 805269 75

Kôš na  
zachytenie  
padajúceho lístia

080833 53

17

Medený 
odtieň

Zelená Strieborný 
odtieň

Výrobok EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Polkruhový odkvapový žľab v medenom odtieni, špeciálne farby zelená a strieborný odtieň

Polkruhový odkvapový žľab RG 75 v šedej, hnedej a bielej farbe

2 Špeciálne zahnutia vyhotovené na mieru prostredníctvom osobitného    
  objednávacieho formulára

Medený 
odtieň

Zelená Strieborný 
odtieň

Výrobok EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Odkvapový žľab 
polkruhový

087023 4,0 100

087047 4,0 125

087061 4,0 150

087085 314037 315034 3,0 100

087108 314044 315041 3,0 125

087122 3,0 150

087160 314068 315065 2,0 100

087184 314075 315072 2,0 125

087207 2,0 150

087245 1,0 100

087269 1,0 125

Spojovací plášť 
odkvapov
pre ľavú a pravú stranu, 
s izoláciou

087320 314136 315133 100

087344 314143 315140 125

087368 150

Koncovka
pre ľavú a pravú stranu, 
s izoláciou

087405 314174 315171 100

087429 314181 315188 125

087443 150

Hrdlo 087481 314204 315201 100/90

087511 314211 315218 125/90

087535 150/90

Vonkajšie zahnutie 2

90°
087566 314242 315249 100

087597 314259 315256 125

087610 150

Vnútorné zahnutie 2 

90°
087634 314273 315270 100

087665 314280 315287 125

087689 150

Zahnutie 135°, 
vonkajšie/ 
vnútorné2

517278 100

517285 125

Odkvapový hák
z umelej hmoty

087719 314303 315300 100

087740 314310 315317 125

Uhol nastavenia
pre odkvapový hák 
z umelej hmoty

                 071183 100/125

Úchytka vlnitej 
dosky
pozinkovaná, 2 kusy

                 081236

Podkova odkvapu
pozinkovaná, s vrstvou 
umelej hmoty, so zadnou 
pružinou 

087795 314334 315331 25 x 4 100

087825 314341 315348 30 x 4 125

087849 150

Podkova odkvapu
pozinkovaná, s vrstvou umelej hmoty, s 
otočným kĺbovým spojom

087870 315362 100

087900 314372 315379 125

087924 150

Odpadová rúra 088006 314419 315416 3,0 90

088037 2,5 90

088068 314457 315454 1,0 90

Spoj rúry
088105 314471 315478 90

Ohyb rúry 45°
088150 314488 315485 90

Ohyb rúry 67°
088174 314501 315508 90

Spojovací článok 
ohybov 088181 314648 315645 90

Vetil vypúšťacieho 
otvoru 088211 314525 315522 90

Odbočka rúry 45°
088273 314556 315553 90/90

Svorka rúry
so závesnou skrutkou, 2 kusy 088303 314570 315577 90

Zberač dažďovej vody 
s ventilom zabraňujúcim 
pretečeniu, s hadicovou 
prípojkou 3/4" a hadicovým 
nátrubkom 3/4"

088334 314600 315607 90

Prípojka odpadovej rúry  
DN 53-75-90 na
kanálovú rúru DN 110                   088341 53-75-90



2 Špeciálne zahnutia vyhotovené na mieru prostredníctvom osobitného   
  objednávacieho formulára

Výrobok EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Šedá Hnedá
Výrobok EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Šedá Hnedá

1RG = smerodatná veľkosť; DN = pripojovací rozmer.
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Medený 
odtieň

Zelená Strieborný 
odtieň

Výrobok EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo
Medený 
odtieň

Zelená Strieborný 
odtieň

Výrobok EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Výrobok
Šedá Hnedá Biela Antracitová

EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 MnožstvoVýrobok
Šedá Hnedá Biela Antracitová

EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Hranatý odkvapový žľab v medenom odtieni, špeciálne farby zelená a strieborný odtieň 

Hranatý odkvapový žľab v šedej a hnedej farbe, špeciálne farby biela a antracitová

Odkvapový žľab Duplex v šedej a hnedej farbe

Hranatý 
odkvapový 
žľab

080017 081014 082110 085708 3,0 70

080031 081038 082127 085715 2,0 70

080048 081045 082134 085722 1,0 70

Spojovací plášť 
odkvapu 080116 081113 082158 085746 70

Koncovka
pre ľavú a pravú stranu 080123 081120 082165 085753 70

Hrdlo
080147 081144 082172 085760 70/53

Vonkajšie  
zahnutie 2 

90°
080154 081151 082189 085777 70

Vnútorné  
zahnutie 2 

90°
080161 081168 082196 085784 70

Odkvapový hák
080208 081205 082226 085791 70

Odkvapový hák
Nastaviteľný

080222 081229 70

Úchytka vlnitej 
dosky 
pozinkovaná, 2 kusy

081236 70

Podkova odkvapu 
pozinkovaná 080239 70

Podkova odkvapu
pozinkovaná, s vrstvou 
umelej hmoty

080246 081243 082233 085814 70

Svorka rúry
bez závesnej skrutky                  082394 53

Kôš na zachytenie 
padajúceho lístia 080833 53

Špeciálny lep 
100 g 081854

Špeciálny čistiaci 
prostriedok 
100 g

081861

Odkvapový  
žľab Duplex

080314 081311 3,0

080338 081335 2,0

Spojovací plášť 
odkvapov 080413 081410

Koncovka
pre ľavú a pravú  
stranu

080420 081427

Hrdlo
080444 081441

Vonkajšie  
a vnútorné  
zahnutie2

080468 081465

Odkvapový hák
Nastaviteľný 080529 081526

Úchytka vlnitej 
dosky, 2 diely,
pozinkovaná, 2 kusy

081236

Kôš na zachytenie 
padajúceho lístia 080833 53

Špeciálny lep  
100 g 081854

Špeciálny čistiaci 
prostriedok  
100 g

081861

Hranatý 
odkvapový 
žľab

088365 314709 315706 3,0 70

088396 314716 315713 2,0 70

088426 1,0 70

Spojovací plášť 
odkvapu 088457 314747 315744 70

Koncovka
pre ľavú a pravú stranu 088488 314754 315751 70

Hrdlo
088518 314761 315768 70/53

Vonkajšie  
zahnutie 2 

90°
088549 314778 315775 70

Vnútorné  
zahnutie 2 

90°
088570 314785 315782 70

Odkvapový hák
088631 314792 315799 70

Odkvapový hák
Nastaviteľný 088617 70

Úchytka vlnitej 
dosky, 
pozinkovaná, 2 kusy

081236 70

Podkova odkvapu
pozinkovaná, s vrstvou 
umelej hmoty 088662 314815 315812

Kôš na zachytenie 
padajúceho lístia 080833 53

Špeciálny lep 
100 g 081854

Špeciálny čistiaci 
prostriedok 
100 g 081861



1RG = smerodatná veľkosť; DN = pripojovací rozmer.
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Systém odpadových rúr DN 53 sa hodí k polkruhovému odkvapovému žľabu RG 75 
ako aj k hranatému odkvapovému žľabu a žľabu Duplex.

Výrobok
Šedá Hnedá

EAN-Nr. 4002644... Dĺžka
v m

RG/DN1 Množstvo

Biela Antracitová Medený odtieň Zelená Strieborný odtieň

Systém odpadových rúr DN 53

Odpadová rúra 080574 081540 082608 085173 088693 314839 315836 3,00 m 53

082615 2,50 m 53
080598 081564 082622 085180 088716 2,00 m 53
080604 081571 082639 085197 088747 314853 315850 1,00 m 53

Spoj rúry 080666 081663 082318 085876 088778 314884 315874 53

Ohyb rúry 45°
080703 081700 082660 085203 088846 314891 315881 53

Ohyb rúry 87° 080710 081717 082677 085210 088877 314907 315898 53

Spojovací článok ohybov 080734 081731 082691 085869 088884 314990 315997 53

Ventil vypúšťacieho 
otvoru 080680 081687 082424 085944 088808 314938 315928 53

Vývod
080765 081762 082448 085968 088907 314952 315959 53

Odbočka rúry 87° 080796 081793 082462 085906 088259 314914 315904 53/53
080772 081779 082479 085913 75/53

088242 314921 315911 90/53
080789 081786 082509 085920 105/53

Svorka rúry
so závesnou skrutkou, 2 kusy 080819 081816 082356 085975 088945 314969 315966 53

Zberač dažďovej vody DN 53 
s ventilom zabraňujúcim 
pretečeniu s hadicovou prípojkou 
3/4"- a prípojkou na sud 3/4"

074504 079509 53

Zberač dažďovej vody DN 75 
s ventilom zabraňujúcim 
pretečeniu s hadicovou prípojkou 
3/4"- a prípojkou na sud 3/4"

074511 079516 084381 085678 75

Prípojka na zberač 
dažďovej vody
DN 53 pre odpadové 
rúry s vonkajším priemerom 
45,6 - 62,2 mm

079547 53

200 mm / M6

40 mm /  
Ø10 mm

100 mm / M8

40 mm /  
Ø13 mm

160 mm / M8

40 mm /  
Ø13 mm

Príslušenstvo pre odkvapové žľaby a odpadové rúry

Marley Laubfrei 
(bez lístia)
Jednoduchá montáž 
v polkruhových 
odkvapových žľaboch

071572 2 x 1 m = 2 m 100–150

071565 2 x 2 m = 4 m 100–150

Poly-Net Laubstop 
(stop lístiu)
z polyetylénu, na  
použitie v polkruhových  
odkvapových žľaboch

071398 100–125

071534 150–180

Prípojka na sud
pre hadicu 3/4

079554

Skrutkové hrdlo
DN 53: pre hranaté odkvapové 
žľaby s výrezom Ø 49 – 52 mm
DN 75: pre odkvapové žľaby 
z hliníkového profilu pre zimné 
záhrady s výrezom Ø 70 – 72 mm

508085 508061 53

508092 508078 75

Prípojka odpadovej 
rúry  
DN 53-75-90 na kanálovú  
rúru DN 110 088341 53-75-90

Vodný ventil
3/4" pre sudy  
na vodu 079561

Sada závesných skrutiek 
100, pre rúrové svorky   
Kombi skrutka pozinkovaná 
8 x 100 mm (pre fasády 
so 40 mm tvrdenou  
penou) 

508412 100 mm/M8

Sada závesných skrutiek 
160, pre rúrové svorky 
Kombi skrutka pozinkovaná 
8 x 160 mm (pre fasády 
so 100 mm tvrdenou  
penou)

508429 160 mm/M8

Sada závesných  
skrutiek 200  
závitová tyč pozinkovaná  
6 x 200 mm (pre domy 
s dodatočným  
zateplením) 

508009 200 mm/M6

Výrobok EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

RG/DN1 Množstvo

Braun Weiß
Artikel EAN-Nr. 4002644... Dĺžka

v m

Množstvo



Odfoťte kód qR a pozrite si 
náš produktový film Gutter 
Systems na vašom mobilnom 
telefóne typu smartphone!
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Je to zábava, ak všetko funguje:
Systémy Marley pre novostavby a renovovanie
„Všetko má svoj systém“ – v prípade výrobkov Marley to znamená: inteligentná technika, moderný dizajn 
a jednoduchá montáž. Na náš Know-how sa môžete spoľahnúť v prípade všetkých výrobkov Marley.

Názor predajcu

www.marley.sk

Ochrana káblov

Skladacie dvereOdkvapové žľaby

Revízne uzáveryVetracia technika

Domové odvodnenie Vodovodné potrubia

Sanitárne zariadenia

Marley Deutschland GmbH 
Adolf-Oesterheld-Str. 28 
D-31515 Wunstorf 
Telefon +49.(0)5031.53-0 
Telefax +49.(0)5031.53-333 
www.marley.sk


