
MARLEY ODTOKY

pre dom a dvor



Správny odtok pre každý účel
Podlahové odtoky pre bezpečné odvodnenie 
kúpeľne, balkóna, pivnice a dvora

■   z plastového materiálu odol-
ného teplotám a nárazom

■   odolný proti lúhom a kyseli-
nám

■    so zvislou alebo vodorov-
nou prípojkou na potrubie 
odpadovej vody

■   s protizápachovým uzáve-
rom alebo bez neho

■   pivničný odtok s trojitým 
uzáverom proti spätnému 
vzdutiu podľa DIN EN 
13564 a DIN EN 1253
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Kúpeľňový, podlahový a stropný odtok

■   100 x 100 mm
■   vodorovná prípojka 

na HT DN 50
■   s protizápachovým 

uzáverom
■   DIN 19599
č. EAN 067223

100 x 100 mm
Rošt z ušľachtilej ocele

Dá sa skrátiť o každé 4 mm

Tesniaca guma

Guľový kĺb nastaviteľný medzi 0-25°

Ochranné veko na čas stavby

Protizápachový uzáver 
Ponorný zvon

ø 50 mm hodí sa 
k HT DN 50 
odtokový výkon 1,8 l/s

100 mm

Prívod 
40 mm

128 mm 185 mm

55 mm

218 mm

Prívod 40 mm

Montážna  
hĺbka 

115 mm



Kúpeľňový odtok, pochrómovaný

■   100 x 100 mm alebo
150 x 150 mm

■   zvislá prípojka 
na HT DN 50 (hrdlo)

■   s protizápachovým 
uzáverom

100 x 100 mm: 
č. EAN 067247
150 x 150 mm: 
č. EAN 067230

100/150 mm

100/150 mm

Montážna hĺbka 
95 mm

hodí sa k HT DN 50

odtokový výkon 0,6 l/s 
pri veľkosti 100 x 100 mm

odtokový výkon 0,65 l/s 
pri veľkosti 150 x 150 mmØ 97 mm

Pivničný odtok s otočnou hornou časťou

■   150 x 150 mm
■   s protizápachovým 

uzáverom
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150 x 150 mm

Krycí rošt

Otočný rám

Kôš na zachytávanie  
kalu

Prívod

Odtok

hodí sa k HT DN 75 
(len pri vyhot. dole)

hodí sa k HT DN 110 
= odtokový výkon 
1,41 l/s
hodí sa k HT DN 75 
= odtokový výkon 
1,14 l/s

Protizápachový uzáver 
s tesniacou gumou 
(odoberateľný 
na čistenie)
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Ø 135 mm

vodorovná  
prípojka na HT  
DN 110 (hrdlo): 
č. EAN 067711
vodorovná  
prípojka na HT  
DN 75 (hrdlo): 
č. EAN 067704
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■   150 x 150 mm
■   s protizápachovým 

uzáverom
■   prívod HT rúra DN 75

(zúžený koniec)
vodorovná prípojka  
na HT DN 110 (hrdlo): 
č. EAN 067735
vodorovná prípojka  
na HT DN 75 (hrdlo): 
č. EAN 067728

Pivničný odtok s otočnou hornou časťou a prívodom DN 75

Nástavec pre pivničné odtoky
■   výška 100 mm
■   na vyrovnanie pri rôznych montážnych výškach
č. EAN 067803

Rošt z nehrdzavejúcej ocele  
pre pivničné odtoky
■   150 x 150 mm
č. EAN 067834

100 mm

150 x 150 mm
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Domový a dvorový odtok

■   198 x 198 mm
■   zvislá prípojka
■   s protizápachovým 

uzáverom
■   zaťaženie 1,5 t podľa

DIN 19599
na HT DN 75 (hrdlo): 
č. EAN 067421
na HT DN 110 (hrdlo):
č. EAN 067445

198 mm

198 mm

Montážna hĺbka 
125 mm

hodí sa k HT DN 75 
odtokový výkon 1,6 l/s

hodí sa k HT/KG DN 110
odtokový výkon 1,6 l/s

Ø 166
Ø 170



Balkónový odtok

■   100 x 100 mm
■   vodorovná alebo zvislá 

prípojka  
na HT DN 50 

vodorovná prípojka:  
č. EAN 067322 
odtokový výkon 1,3 l/sek
zvislá prípojka:  
odtokový výkon 1,9 l/sek 
č. EAN 067339

Montážna hĺbka
170 mm

100 x 100 mm Rošt z ušľachtilej ocele V2A

Dá sa skrátiť o každé 4 mm

Tesniaca guma

Ochranné veko na čas stavby

Montážna hĺbka 
115 mm

ø 50 mm hodí sa 
k HT DN 50 

100 mm

190 mm

155 mm

Guľový kĺb 
vodorovne resp. 
zvislo nastaviteľný 
medzi 0 – 25°

Domový a dvorový odtok

■   100 x 100 alebo 247 x 247 mm
■   zvislá prípojka
■   s protizápachovým uzáverom
■   zať. 1,5 t podľa DIN 19599
100 x 100 mm 
na HT DN 50 (hrdlo): 
č. EAN 067407 
247 x 247 mm 
na HT/KG DN 110 (hrdlo): 
č. EAN 067438

100/247 mm

100/247 mm

hodí sa k HT DN 50 
odtokový výkon 0,6 l/s

hodí sa k HT/KG DN 110 
odtokový výkon 1,6 l/s

Ø 96
Ø 170

Montážna 
hĺbka

95 mm 
pre DN 50

135 mm 
pre DN 110
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■   prípojka pre dažďové zvody 
s vonkajším priemerom 75  
až 110

■   s vodorovným odtokom DN 110
■   s protizápachovým uzáverom

 z PP
■   240 x 128 mm
■   výška 215 mm
č. EAN 067964

Lapač splavenín RSK 1000

Lapač splavenín RSK 1500

■   prípojka pre dažďové zvody 
s vonkajším priemerom 50  
až 125

■   so zvislou prípojkou odtoku  
DN 110

■   s košom na zachytávanie lístia a 
protizápachovým uzáverom z PP

■   300 x 166 mm
■   výška 195 mm
č. EAN 532653 (sivá)
č. EAN 067957 (čierna)

Lapač splavenín RSK 2000

■   pre jednoduché a rýchle 
čistenie dažďových zvodov

■    zabraňuje upchatiu potrubí daž-
ďovej vody a vsakovacej skrinky

■   prípojka pre dažďové zvody 
s vonkajším priemerom 75 až 
110

■    vďaka mrežovanému roštu 
dodatočné odvodnenie 
uzavretých plôch

■   380 x 157 mm
■   výška 197 mm
■   montážna hĺbka 330 mm
■   zvislá prípojka
■   vrátane oblúka KG

DN 110–87°
■   s protizápachovým 

uzáverom a košom na  
zachytávanie lístia

č. EAN 067940

Vložka do dažďového  
zvodu DN 75

Vtok do dažďového 
 zvodu DN 105

Rošt

Protizápachový  
uzáver

Kôš na zachytávanie 
lístia

Vložka do 
dažďového  
         zvodu   
         DN 90

Krycia doska

KG oblúk DN 110-87°

157

197

380
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Skúšobná rúra

Násadec
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Odtokový výkon 1,6 l/s

Zabraňuje spätnému toku 
odpadovej vody pri vzdutí 
v kanalizácii.
1.   automaticky pôsobiaci 

loptový uzáver
2.   ručné uzatváranie
3.   automaticky uzatvárajúca 

klapka proti vzdutiu

■   196 x 268 mm
■   prípojka na HT/KG 

DN 110
■   s protizápachovým uzáverom
■   PA-I 3363 

č. EAN 067605

Marley pivničný odtok s trojitým 
uzáverom proti spätnému 
vzdutiu je značkový výrobok 
opatrený označením o skúške, 
ktorý podlieha priebežnej 
kontrole kvality podľa DIN EN 
13564 a DIN EN 1253.

Príslušenstvo:
■   násadec, výška = 100 mm,

č. EAN 067612
■   skúšobná rúra pre pravidel-

né preverovanie funkčnosti 
podľa DIN, 
č. EAN 067643

Pivničný odtok s trojitým uzáverom proti spätnému 
vzdutiu podľa DIN EN 13564 a DIN EN 1253



Systémy pre novostavby 
a renovácie

„Všetko má svoj systém” – podľa tejto zásady  
sa vo firme Marley vyrábajú výrobky pre novo-
stavby a renovácie. Inteligentná technika,  
moderný dizajn a jednoduchá montáž sú typické  
pre všetky výrobky Marley.

Marley – Váš kompetentný partner pre:

■ Systémy odkvapových 
 žľabov
■  Vetracie a odvetracie 

systémy
■ Skladacie dvere
■  Systémy pitnej vody/

vykurovacie systémy
■ Sanitárne systémy

■ Systémy studenej vody
■ HT-vnútorné odvodňo-
 vanie
■ KG-kanalizačné rúry
■ Odtoky
■ Obklady a dlaždice
■ Ochrana káblov

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