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 ■ Ütésálló, kiváló minőségű műanyag
 ■  Jó ellenállóképesség az időjárási, UV- és hőmérsékleti viszo-

nyokkal szemben
 ■ Optimális formaállóság és illesztési pontosság
 ■ egyszerű és biztonságos összeszerelés
 ■ ellenőrzött táguláskiegyenlítés
 ■ Top-minőség – Made in germany

 * lásd a garanciafeltételeket – www.marley.hu

Marley: 10 év ereszcsatorna-garanciaMarley: 10 év ereszcsatorna-garancia

 ERESZCSATORNA- 
    GARANCIA *

év

Marley ereszcsatorna-rendszer – a töléletes vízelvezető. 
ennek jó okai vannak:

Az összeszerelés. A Marley ereszcsatornákat összeragaszt-
ják vagy egyszerűen összepattintják. erre Ön is képes!

A rendszer. Komplett megoldások minden tetőméretre és 
–formára, beleértve a speciális sarkokat zárt erkélyekhez, 
tetőablakokhoz, kerti pavilonokhoz stb.

Know how. Alaposan kidolgozott részletekkel, pl. a nút-
ereszték rendszer megakadályozza az ereszcsatorna ellenőri-
zetlen hossztágulását és az állítható eresztartókampók lehetővé 
teszik az eresz szintkülönbségének egyszerű beállítását.

Dizájn. Szép formájú, karmantyú nélküli lefolyócsatorna-
rendszer gondosan megmunkált átmenetekkel. Változa-
tosság, széles színválasztékkal a még szabadabb alkotói 
lehetőségek megteremtéséhez.

Extra. ereszcsatorna-tuning, pl. esővízgyűjtő túlfolyásgátló-
val – így ajándékba kapja a vizet!

Tartósság. Az ütésálló, hőmérsékleti, időjárási viszonyok nak 
és UV-hatásoknak ellenálló műanyag különösen hosszú élettar-
tamú és roppant terhelhető. erre 10 év garanciát vállalunk!

Innovatív. A Marley folyamatosan továbbfejleszti az 
ereszcsatorna-rendszereket - így azok mind könnyebben 
összeszerelhetőek, mind hosszabb élettartamúak lesznek 
és jobban megvédik otthonát az esővíz okozta károktól.

Ár. Végezzen összehasonlításokat! egy műanyag eresz-
csatorna sok tekintetben az olcsóbb megoldás.

Minőség. Made in germany – hosszú élettartam, 
optimális minőség.

Vigye otthonát eresz alá: A Marley ereszcsa-
torna-rendszerek kiforrott profi megoldások a 
tető-vízelvezetés területén - kiváló minőségűek, 
egyszerűen összeszerelhetőek. A Marley eresz-
csatornák a falak és alapok számára biztonságos 
és megbízható védelmet kínálnak az esővíz ellen.

Marley ereszcsatorna – 
és minden szárazon marad
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Melyik a megfelelő az én számomra?
Különböző méretű ereszcsatornák és lefolyók léteznek. hogy melyik méret felel meg az 
Ön tetőjéhez, az a tető alapfelületétől és a lefolyók számától függ.

Egy példa: egy 15 m széles és 10 m hosszú nyeregtetőt kell vízteleníteni. A ház 
alaprajzi felülete ebben az esetben 150m². Amennyiben a ház minden oldalára beter-
veznek egy lefolyócső-csatlakozást, a víztelenítendő alapfelület 75 m² lesz. Ahogyan 
ez a táblázatból kivehető, itt egy Marley Rg 125-ös ereszcsatornára és egy Marley 
dN 105-ös lefolyócsőre lesz szükség a ház minden oldalán. Amennyiben a ház minden 
oldalán 2 lefolyót kötnek be, a víztelenítendő alapfelület a felére csökken, 37,5 m²-re. 
Ahogyan ezt a táblázatban is láthatja, ilyenkor egy Marley Rg 100-as ereszcsatornát 
és két Marley dN 75-ös lefolyócsövet lehet oldalanként beszerelni. 

bekötendő 
tetőalapfelület/Alaprajzi 

felület

irányméret (Rg) a félke-
rek, dobozos vagy duplex 

ereszcsatornákhoz

Lefolyócső 
iránymérete 

(dN) mm-ben

  25 m²-ig   Rg  70/10-részes dN 53

 25 m²-ig   Rg  75/10-részes dN 53

 51 m²-ig   Rg  100/8-részes dN 75/dN 90

 100 m²-ig   Rg  125/7-részes dN 105/dN 90

 159 m²-ig   Rg  150/6-részes dN 105

TIPP
Vegye igénybe a 

szükségletfelmérést 

is a 16. oldaltól!



összekötő idom

ereszcsatorna

nút

ereszték

tágulásAz anyagtól függően az ereszcsatornák melegben kitá-
gulhatnak. A Marley bütyök-vajat-rendszer kiegyenlíti 
ezt a hossztágulást:
Az ereszcsatorna vájatába a ereszték befogja az 
összekötő idomot. Az ereszcsatorna tágulása így ezen 
a területen korlátozható. Így megakadályozzák, hogy 
az ereszcsatorna ledobódjon vagy szétmenjen.

A tökéletes megoldás: 
a Marley nút-ereszték rendszer 

A nút-ereszték rendszert 
integrálták az 
■   Rg 75-ös, Rg100-as, Rg 125-ös 
 és Rg 150-es félkörszelvényű 
 ereszcsatornáknál.

felcsavarozni – összepattintani – kész!
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A nagy felületekhez való félkörszelvényű ereszcsatorna-rendszer pont a megfelelő 
megoldás családiházakhoz, nagy fedett parkolókhoz vagy garázsokhoz. Az össze-
szerelésnél csak fűrészelni, csavarozni és összepattintani kell – nem kell se hegeszteni, 
se forrasztani. A tartozékok széles választékához tartoznak pl. speciális ereszcsurgók 
meredek hajlású tetőkhöz, lapostetőkhöz vagy balkonokhoz. Szükséglet szerint szál-
lítunk eresztartókat műanyagból vagy állítható ereszcsatornatartóval – vége a nehéz-
kes hajlításoknak! Az ereszcsatornatartókat  az eresz beigazításához át lehet állítani. 
A speciális sarkokat pedig meg lehet rendelni.

Félkörszelvényű ereszcsatorna RG 100/125/150 

Az előnyök:

 gazdag választék

 hosszú élettartam

 Nagy terhelhetőség



A megrendelőlap a www.marley.hu weblapon található.

A választék új taggal bővült: 135°-os könyök 8-szögletű pavilonhoz, RG 100/125 méretben!

felcsavarozni – összepattintani – kész!

Profi eresz kicsi tetőfelületekhez

Félkörszelvényű RG 75

Speciális sarkok egyenes kivitelezésben 
erre pl. balkonok vagy lapostetős hozzáépítések esetén van 
szükség, ha azok alapfelülete nem derékszögű.

Duplex

Szekrényes

Félkörszelvényű 
ereszcsatorna RG 75

TIPP
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Az előnyök:

 Összepattintós rendszer kerti  

 házakhoz

 Speciális sarkok pavilonokhoz

 Állítható ereszcsatornatartó

A 25 m²-es tetőfelületekhez illő befogadóképességével a félkörszelvényű Rg 75-ös ideális 
kerti házakhoz. barkácsbarát összeszerelés: a félkerek Rg 75-öst egyszerűen össze kell 
pattintani. A végeredmény esztétikus – a betorkollócsonkok, összekötő idomok és sarokido-
mok tömítése nem látható. A karmantyú nélküli lefolyócsatornára való átmenet is „sima“ és 
alig észrevehető: optikailag az Rg 75-ös jól harmonizál a félkörszelvényű ereszcsatorna-
rendszerrel, pl. a garázsok házhoz való hozzáépítésénél.

egy- és kétcsaládos csalá-
diházakhoz 100 m² 
tető alapterületig 

Félkörszelvényű 
ereszcsatorna 
RG 125, 7-részes

Kis tetőkhöz és hozzáépíté-
sekhez 51 m² tető alapterü-
letig 

Félkörszelvényű 
ereszcsatorna 
RG 100, 8-részes

Speciális sarkok kiegészítő hajlás esetén 
erre pl. tetőablakok vagy ferde tetős hozzáépítések esetén 
van szükség, ha azok alapfelülete nem derékszögű.

Külön kívánságra: speciális sarkok valamennyi Marley ereszcsatornához

A színvezető rendszer 
segít Önnek a bevásár-
lópolcon való eligazo-
dásban.
Kerti- és hétvégi házakhoz, 
garázsokhoz és balkonokhoz 
25 m² tető alapterületig 



bilder Kastendachrinne
in farbe

A Duplex- és szekrényes ereszcsatorna 

csak további tágulási elemek alkalmazá-

sával használható köröskörül zárt elren-

dezésben (4, 6 vagy 8 szögletű pavilonok 

esetén). Ezért köröskörül zárt elrendezés-

hez válassza az ellenőrzött hossztágulás-

sal bíró, félkörszelvényű ereszcsatornát.

TIPP
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Az előnyök:

 Többféle színben

 gyors és erős ragasztás

  Sokfajta rögzítési 

lehetőség

A szép formájú Marley szekrényes ereszcsatorna remekül illik balkonok-
hoz, előtetőkhöz és egyéb kis tetőfelületekhez.egy szekrényes ereszcsa-
torna dN 53-as lefolyócsőhöz történő összeszerelése tömítések nélkül 
történik a Marley speciális ragasztóval: az ereszcsatornát, az idomeleme-
ket és a lefolyócsövet biztonságosan összeragasztják. A Marley dobozos 
ereszcsatorna az ismert szürke és barna színek mellett kapható még a 
következő vonzó dizájnszínekben: fehér, antracit, zöld, ezüst és rézszín.

Ragaszt és illik.

Szekrényes ereszcsatorna

hez válassza az ellenőrzött hossztágulás-

sal bíró, félkörszelvényű ereszcsatornát.

A választék új taggal bővült: 135°-os könyök 

8-szögletű pavilonhoz, RG 100/125 méretben!
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A duplex ereszcsatorna befogadóképessége figyelemre méltó. A trükk: a mély, ovális 
formája révén több vizet képes felvenni, mint ahogyan azt az ember gondolná. Így a 
duplex ereszcsatorna a dN 53-as lefolyócsővel különösen kerti lugasok vagy szerszámos 
kamrák vízelvezetéséhez megfelelő. Könnyű összeszerelés: az ereszeket és az idomele-
meket a Marley speciális ragasztóval egymással tartósan összeragasztják.

Duplex ereszcsatorna 

ilyen nagy lehet a kicsi.
Az előnyök:

 Nagy befogadóképesség

 Mély, ovális forma

 egyszerű összeszerelés

Rafináltan egyszerű: Marley eresztartó.

A rögzítési 

lehetőségek áttekin-

tését a 15. oldalon 

találja.

TIPP

A következők szerint műkö-
dik: először csavarozza fel a 
Marley állítható eresztartót, 
majd állítsa be a dőlést és a 
szintkülönbséget. ezáltal válik 
a felszerelés olyan barkács-
baráttá. Az oromdeszkára 
való felszereléskor a tartó 
25°-os dőlésig ki tud egyen-
líteni.

A Marey kifejlesztett egy szorí-
tó tartót, amely speciálisan az 
olyan kis tetőfelületekhez készült, 
amelyeket gyakran hullám- vagy 
palalapokkal fednek be. ezzel a 
dobozos, duplex, valamint Rg 75-
ös és Rg 100-as ereszcsatornákat 
közvetlenül rá lehet szerelni a 3-
16 mm vastag hullám- és palala-
pokra. A dupla palalapoknál a 
tartót az alsó részbe szorítják be, 
így az nem lesz látható.
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A Marley ereszcsatornákkal a barkácsoló egyszerűen és gyorsan megoldhatja a csapadékvíz elvezetését.  
A következő szerszámokra lesz szüksége: finom fogazatú fűrész, mérőszalag, zsinór, akkumulátoros csa-
varhúzó, kalapács, vízmérték, lemezvágó olló, csípőfogó.

A következő képsorokkal elmagyarázzuk Önnek a félkörszelvényű ereszcsatorna összeszerelésének 
minden egyes lépését – az alapelveket minden egyes Marley ereszcsatornára alkalmazni lehet.

e f
Rögzítés előtt az egyes ereszcsa-
tornatartókat le kell hajlítani. Az 
elhajlítás a legegyszerűbben egy 
nagy csípőfogóval végezhető el, 
ahogyan ez a képen is látható, 
vagy egy satu segítségével.

A többi ereszcsatornatartót ehhez 
a mérőzsinórhoz kell igazítani, ki 
kell számítani az egyes ereszcsa-
tornatartók elhajlításának helyét és 
be kell azt jelölni az ereszcsatorna-
tartókon. 

g
Az elhajlított ereszcsatornatartót 
rögzítse a tetőlécen a vájatokba 
spax-csavarok vagy megfelelő 
szögek segítségével.

A

d
A mérőzsinóron ellenőrizze újra 
a szintkülönbséget, 10 m-es eresz-
csatornánál be kell tervezni 2-3 
cm-es szintkülönbséget.

Az ereszcsatornatartók távolsága 
50-70 cm. fűrészeljen az első tető-
lécbe vágásokat az ereszcsatorna-
tartó szélességének megfelelően, 
vájja ki a vágásokat, hogy a tartót 
be tudja egy szintre süllyeszteni a 
tetőléccel.

i
Pattintsa fel a betorkollócsonkot, 
határozza meg a lefolyó pontos 
helyét és jelölje be a vízlefolyás 
kimunkálását.

c
feszítsen ki egy dupla mérőzsinórt 
az ereszcsatornatartó legmaga-
sabb és legalacsonyabb pontján 
az első és az utolsó ereszcsatorna-
tartó között. 

h
Vágja az ereszcsatornát egy fémfű-
résszel a kívánt méretre és tegye azt 
az ereszcsatornatartóba. A végele-
met egyszerűen be kell illeszteni.

b
Az első ereszcsatornatartót igazítsa 
be a tetőcseréphez: a cserép első 
pereme ⅓-nyira be kell lógjon az 
ereszbe. Az utolsó ereszcsatorna-
tartót szerelje fel 2-3 cm szintkülöm-
séggel 10 m-re.

ideális önálló össszeszereléshez!

Marley ereszcsatornák
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P Q R

K
Sorjázza le a fűrészelt peremet és 
akassza az betorkolló csonkot a 
hátsó lekerekítésre és pattintsa az
elülső peremre.

J
A lefolyólyuk kifűrészelése gyorsan 
és tisztán elvégezhető egy lyukfű-
rész-feltéttel, vagy egy finom foga-
zatú fűrésszel. 

M

L
Az ereszeket egy összekötő idom-
mal kötik össze. Az ereszek végének 
megfelelő távolsága az összekötő 
idomokon lévő jelzések alapján 
határozható meg.

Az összekötő idomot be kell akasz-
tani a hátsó lekerekítésre és rá kell 
pattintani az elülső peremre. Vegye 
figyelembe a jelzéseket – nút-eresz-
ték rendszer!

N
Az ereszcsurgók kiegészítő védel-
met jelentenek az esővíz ellen és 
futóhónál. ezeket az ereszcsatorna 
lekerekítésébe kell beakasztani, és 
30 cm-enként tetőlemezszeggel kell 
felszögelni a tetőlécre. A szegélysá-
vokat minimum 4 cm-es átlapolással 
kell fektetni.

O
A kész ereszcsatorna egy optikai-
lag tetszetős befejezést ad a tető-
nek, valamint védi a falakat és az 
alapot a nedvességtől.

ideális önálló össszeszereléshez!

TIPP

Az eresz rögzítése:

Ahhoz, hogy a Marley nút-ereszték rendszer 
működhessen, minden ereszt a közepén kell rögzí-
teni. Attól függően, hogy melyik rögzítést használ-
ja, ez vagy egy csavarral történik, amelyet a 
műanyag tartón keresztül az ereszbe csavaroznak 
(P-kép), vagy a hátsó lekerekítés bevágásával és 
az ereszcsatornatartó ezen kimunkálásba való 
behajlításával (Q- és R-kép).

Ahhoz, hogy az ereszlemezeket 

a teljes ereszhosszon a hátsó 

lekerekítésbe be tudja akasz-

tani, az ereszcsatornatartók 

pántját egy lemezvágó ollóval 

le kell vágni!
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Ragasztási technika a duplex és a szekrényes ereszcsatornáknál. A félkör-
szelvényű ereszcsatornák pattintós rendszere mellett a Marley egy kiforrott és biztos ragasz-
tórendszert is kínál a szekrényes és duplex ereszcsatornákhoz. A két rendszer szerelési elve 
azonos, most a Marley speciális ragasztóval való ragasztás megkülönböztető sajátosságait 
vázoljuk fel:

A
A lefolyóhoz való lyukat a legegy-
szerűbben egy lyukfűrész-feltéttel 
lehet kifűrészelni. Valamennyi 
fűrészmunkára érvényes: az éleket 
a ragasztás előtt alaposan le kell 
sorjázni.

b
Az eresztámaszokat a belső olda-
lon, valamint az ereszcsatornát a 
ragasztás területén kívül meg kell 
tisztítani a Marley ereszcsatorna-
tisztítóval és zsírtalanítani kell azo-
kat. ezután fel kell vinni a ragasztót 
a betorkollócsonk belső felére.

c
A ragasztó betorkollócsonkra való 
felhordása után azonnal nyomja 
össze az elemeket. ehhez akassza 
be az ereszcsatornatartókat a hát-
só lekerekítésre és pattintsa az elül-
ső peremre.

d
A végelemeket a ragasztás előtt 
éppígy alaposan meg kell tisztíta-
ni és vékonyan Marley speciális 
ragasztóval be kell azokat kenni. 
A végelemeket balos vagy jobbos 
helyzetben is fel lehet használni.

e
Két ereszcsatorna összekötésekor 
összekötő idomot kell használni. 
Vigye fel a ragasztót az összekötő 
idom belső felére és tolja be az 
eresz végeket az összekötő idom-
ba.

f
A Marley speciális ragasztót és 
speciális tisztítót optimálisan 
hozzáigazították Marley eresz-
csatornák műanyagához így azok 
biztos és tartós összekapcsolást 
garantálnak.

Biztos ragasztás – tiszta és gyors!

Ragassz egyet magadnak!
Szerelési filmeket és 

útmutatásokat a

oldalon találhat

TIPP

www.marley.hu

Speciális utasítások

A Marley speciális ragasztó feloldja az ereszcsatorna műanya-
gát és az anyag hideghegesztését eredményezi. Az idomele-
mek (összekötő idom, sarkok, végelemek, betorkollócsonkok) 
ereszcsatornával való összeragasztásakor a túl sok felvitt 
ragsztóanyag kifolyhat és beszennyezheti az ereszcsatorna 
felületét. ez megakadályozható, ha a ragasztót mindig a 
ragasz  tandó idomelem belső felére viszi fel, és ezután az idom-
elemet benyomja az ereszcsatornába vagy rábillenti azokat. A 
ragasztó utólagos, az illesztések leszigeteléséhez való feldolgo-
zására már nincs lehetőség.
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Így folyik: ejtőcsőrendszerek dN 105|90|75|53
Az ejtőcsőrendszeren keresztül az esővizet elvezetik az ereszcsatornából az esővíz-
csatornába vagy egy szivárgóaknába. Az összeszereléskor az ejtőcsőrendszer egyes 
elemeit egymásba kell illeszteni. Az egyenletes átmenet miatt az ejtőcsőrendszer külö-
nösen igényes külsőhöz jut. 

A
A betorkollócsonkra fel kell helyez-
ni egy ívet és meg kell mérni a 
következő ívhez való távolságot. 
ennek során figyelembe kell venni 
az egymásba helyezés 4 cm-es 
méretét és a faltól való távolságot. 
Vékony ereszkinyúlások esetén a 
2 ívet az ívösszekötővel közvetlenül 
kell összekapcsolni.

b
A Marley ejtőcsöveket egy finom 
fogazatú fűrésszel könnyen és gyor-
san méretre lehet vágni. Tipp: az 
egyenes vágás érdekében használ-
jon sarokfiókot.

c
Sorjázza le alaposan a ejtőcső 
vágott végeit, különösen egy 
Marley esővízgyűjtő beépítése 
esetén növelheti így a vízfelfogó 
teljesítményt.

d
Az ejtőcsőrendszer egyes elemeit 
egyszerűen egymásba kell illeszte-
ni. Az idomelemek egymásba 
helyezési mélysége miatt nincs 
szükség tömítésekre.

e
A csövek rögzítése csőbilincsekkel 
történik, amelyeket a házfalon rög-
zítenek tiplikkel. ennek során 
különbséget tesznek “fix bilincsek” 
és “laza bilincsek” között.

g
egy “laza bilinccsel” a lefolyócsövet 
középen vagy az alsó végén veze-
tik. ennek során a gyűrűscsavart és 
az alátétkarikát a csőbilincs pántjai 
közé szerelik. Így a cső el tud moz-
dulni a bilincsben és ki tudja egyen-
líteni a hőmérséklet ingadozások 
okozta hosszváltozásokat.

f
egy “fix bilinccsel” a lefolyócsövet a 
felső végén rögzítik. ehhez csupán a 
gyűrűscsavart szerelik fel a csőbilincs 
pántjai közé. Így a lefolyócső ezen a 
ponton szorosan rögzíthetővé válik. A 
bilincsek távolsága: 2,00 - 2,50 m.

h
Az ejtőcsöveket egy külön karman-
tyúval kötik össze. Az ejtőcsővéget 
egy Marley Kg-csővel az esővíz-
csatornához vezetik, vagy egy 
esővízgyűjtő aknában végződik.

Szerelési utasítás

Az ejtőcsőnél 

DN 53/75/90 csatlakozót 

kell használni!

TIPP
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Valamennyi Marley-szín 

RAL-szerint – így Ön 

könnyen megtalálhatja 

a megfelelő színt.

TIPP

A Marley ereszcsatorna színek

Rézszín – RAL 8029

Zöld – RAL 6005

Antracit – RAL 7016

Szürke – RAL 7037

Fehér – RAL 9001

Barna – RAL 8017

Ezüstszín – RAL 9006

Ahol a Marley-felirat olvas-
ható, ott minőséget talál 

Színek az unalom helyett
ez hat: az ereszcsatorna-rendszereink barna és szürke szabványszínekben, de olyan 
elegáns dizájnszínekben is kaphatóak,mint antracit, fehér, zöld, piros, fekete, ezüst és réz 
színű. hangsúlyozhatja a háztető kontúrjait, vagy optikailag a háttérbe is állíthatja az 
ereszcsatornát. illessze ereszcsatornáját színben a tetőhöz, a homlokzathoz, az ablakkere-
tekhez vagy a bejárati ajtóhoz – vagy helyezzen el színhangsúlyokat. festékeink természe-
tesen ellenállnak a fény- és időjárási viszonyoknak.

Made in germany – a Marley elkötelezte magát ennek a minőségszabványnak. 
A kiváló minőségű nyersanyagok rendszeres ellenőrzésétől kezdve az egyes 
gyártási folyamatokon keresztül a termékek folyamatos tesztjéig az időjárás hatá-
sait szimuláló állomáson vagy a laborban. A Marley ereszcsatornák mértéket 
állítanak fel a hosszú élettartam és a minőség területén – garantáltan!
itt nem állunk meg: a Marley az ereszcsatornákat állandóan tovább fejleszti 
úgy, hogy azok még egyszerűbben összeszerelhetőek legyenek és Önnek még 
nagyobb örömöt okozzon a barkácsolás.

Piros – RAL 3011

Fekete – RAL 9005



Eresztuning

13

A Marley Poly-Net Laubstop egyszerűen tegye be 
az ereszcsatornába – és a lombnak már nincs semmi esé-
lye sem. fennmarad a kerek felületen, elszárad és a szél 
lefújja onnan. A polietilénből (Pe) készült Marley Poly-Net 
Laubstop törésbiztos, rozsdabiztos, hőálló és 100%-osan 
újra felhasználható. Az Rg 150-180-as, az Rg 100-125-
ös és a szekrényes ereszcsatornákhoz (Rg 100-ig).

A Marley Laubfrei egy erő-
sebb ollóval egyszerűen a 
kívánt méretre vágható. A 
műanyagon lévő jelzésekhez 
igazodva könnyen megtalál-
hatja az ereszcsatornájának 
megfelelő méretet.

A rögzítőklipszeket kb.  
40 cm-ként fel kell tenni az 
eresz elülső peremére.

A Marley Laubfrei-t egyszerű-
en be kell kattintani az eresz-
csatorna hátsó lekerekítése és 
a rögzítőklipszek közé.

A Poly-Net Laubstop rácscsövet 
egyszerűen be kell tenni az eresz-
csatornába és az ott saját kife-
szülése miatt rögzül. Könnyű vele 
dolgozni, hiszen a Marley Poly-Net 
Laubstop 2,00 m-es hosszban 
szállítják.

A Marley Laubfrei ereszcsatorna lefedése: a 
lomb nem tud beleesni – az esővíz akadálytalanul 
lefolyik. egyszerű felszerelés a rögzítőklipszek révén 
a műanyag és fém ereszcsatornák elülső peremén. 
Szabványméret Rg 150 – egyszerű méretre szabás 
az Rg 125, Rg 100 és Rg 75, valamint a szekré-
nyes ereszcsatornák számára. 100% újra felhasznál-
ható műanyag - törésbiztos, rozsda-és hőálló.

Viszlát takarítás! 
Marley a lombtalan 
ereszcsatornáért
A lombbal eltömődött ereszcsatorna kellemetlen 
problémát jelent, hiszen abban nem folyik le rende-
sen az esővíz. ezzel veszélyeztetik az építőanyagot. 
eddig ez annyit jelentett: „takarítson“. Ma már hatá-
sosan védheti ereszcsatornáját a lombtól! Válasszon 
két hatásos kivitelezés közül:

c

b

A



Esővízgyűjtő

Marley Rainboy
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A Marley esővízgyűjtővel védi a környezetet és pénzt taka-
rít meg! hiszen az értékes esővíz magától gyűlik, és kertje 
valamint virágai öntözésekor megspórolja a drága vezeté-
kes vizet. Raffinált termék, egyszerű az Ön számára: a 
Marley esővízgyűjtőben van egy túlfolyásgátló, amely a 
közlekedőedények elvére épül. Az esővízgyűjtőt és a 
hordót egy tömlődarabbal összekötik. Amint a vízszint 
eléri a maximális töltésszintet (a hordó túlfolyási szintjét), 
az esővíz a lefolyócsövön keresztül befolyik a csatornába. 
A Marley esővízgyűjtő túlfolyásgátlóval több színben és 
méretben kapható 45,6-100 mm átmérőjű ejtőcsövekhez. 
ezeket bármikor be lehet szerelni, utólag is!

Víz ajándékba!

felszerelés a 
hordó falára 
(kivágás)

Túlfolyási 
szint

Az esővizet 
bevezeti a 
tartályba / 
hordóba

A tartály / hor-
dó maximális 
töltésszintje = 
Túlfolyási szint

Túlfolyás a 
lefolyócsőbe

szűrőrendszerrel és 
túlfolyásgátlóval
A Marley Rainboy-jal az esővizet nem egyszerűen csak 
összegyűjtik, hanem átfuttatják azt egy szűrőrendszeren 
és így megtisztítva kerül az esővízhordóba vagy a víz-
tartályba. A Marley Rainboy a szennyezett esővizet is 
megtisztítja, ezért különösen alaklmas az esővízfelhasz-
náló-berendezésekhez. Marley Rainboy a 87-105 mm 
átmérőjű műanyag vagy fém ejtőcsövekbe való beszere-
léshez.

A Marley esővízgyűjtőt 
egyszreűen feldugaszolják 
az ejtőcsőre. 

A

Az esővízgyűjtő magasságának 
az esővízhordó felső szegélyé-
hez való beállításával a túlfo-
lyásgátló aktíválódik: 
A közlekedőedények elve szerint 
a víz visszafolyik a az ejtőcsőbe, 
ha a hordó megtelt.

b

Az esővízgyűjtőt egy ¾“-os 
tömlődarabbal kötik össze az 
esővízhordóval – így ingyen 
esővízhez jut a kertje és a 
pénztárcája örömére.

c

TIPP
Az ejtőcső gondos lesor-

jázása jelentősen növeli 

a felfogóteljesítményt!



Marley Rainboy

Jó tartás!

Rögzítési lehetőségek

Az ereszcsatornák rögzítése
■  Az ereszcsatorna-tartókat duplex eresznél max. 40 cm-es, szek-

rényes eresznél max. 50 cm-es távolságokban kell elhelyezni.

■  Tartsa be az 50-70 cm-es tartótávolságokat a körszelvényű 
Rg 75-150 ereszcsatornák esetén.

■ Vegyen figyelembe 2-3 mm-nyi szintkülönbséget méterenként.

■ Az ereszcsatornatartókat pontosan illesztve szerelje fel.

■  Az eresztartók min. 5 cm-re vannak a fröccsöntött  
daraboktól (pl. a falburkolattól, zárdarabtól).

Utalások
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Duplex ereszcsatorna-tartó, 
állítható
felszerelés az oromdeszkára vagy a 
szarufára. A tartó 25°-ig állítható – pl. 
a tetőhajlattal derékszögben feltett orom-
deszkánál kerti lugasoknál. A rögzítés 
alaplap nélkül is lehetséges a függőleges 
oromdeszkán.

Hullám- és palalaptartó
A duplex és dobozos, valamint  
RG 75-ös és RG 100-as ereszcsatornák 
rögzítéséhez műanyag eresztartóval 
8-130/3-as, profil 76/18 (kishullámos) 
hullámlapokra és dupla palalapokra. 
Szorítótartomány 3,0-16,2 mm. 

Szekrényes ereszcsatorna-tartó 
Rögzítés a függőleges oromdeszkán. 

Szekrényes ereszcsatorna- 
tartó, állítható (kép nélkül) 
A tartó 25°-ig állítható – pl. a tetőhajlat-
tal derékszögben feltett oromdeszkánál 
kerti házak esetén.

RG 75 ereszcsatorna-tartó, 
állítható
felszerelés az oromdeszkára vagy  
a szarufára. A tartó 25°-ig állítható –  
pl. a tetőhajlattal derékszögben feltett 
oromdeszkánál blokk- vagy kerti házak 
esetén. A rögzítés alaplap nélkül is  
lehetséges a függőleges oromdeszkán.

Ereszcsatornatartó forgó-
csuklóval, állítható
A forgócsuklóval a behajlítás feleslegessé 
válik. Az ereszcsatorna szintkülönbsége és 
dőlése egyszerűen az ereszcsatornatartón 
beállítható. Megfelel az RG 100-as és 
RG 125-ös ereszcsatornához.

Állítási szög 
Az állítási szöggel az RG 100-as és  
RG 125-ös műanyag eresztartókat sze-
relik a tetőhajlattal derékszögben feltett 
oromdeszkánál blokk- vagy kerti házak 
esetén.

Ereszcsatornatartó
Az ismert ereszcsatornatartó-kivitelezés. 
Ónozott, vagy az ereszcsatorna színével 
bevonva – az RG 75-ös, 100-as, 125-ös 
és 150-es és szekrényes ereszcsatornák-
hoz. Tegye le és szerelje fel az ereszcsa-
tornatartókat.
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Termék
szürke barna fehér antracit

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny.
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16
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Ejtőcső 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

Csőkarmantyú 072715 077710 084176 085524 75

072739 077734 084183 085531 105

Csőív 45° 073316 078311 084220 085548 75

073361 078366 084206 085296 105

Csőív 67° 073415 078410 084244 085562 75

073453 078458 084213 085302 105

Ívösszekötő 073477 078472 084268 085586 75

073491 078496 084275 085593 105

Szűkítő idom
87 mm Ø dN 75-ös 
lefolyócsőre karmantyú

 073675 75

Vízkifolyó  
csappantyú

073514 078519 084442 085623 75

073538 078533 084459 085630 105

Ejtőcső elágazás  
45°

073606 078601 084473 085647 75/75

073613 078618 084480 085654 105/75

073637 078632 084497 085661 105/105

Csőbilincs
gyűrűscsavarral, 
2 db

074214 079219 084282 085609 75

074238 079233 084299 085616 105

Lombgyűjtő  
kosár 071510 105/75

Eresz lemez
(hajlított tetőhöz)  
250 mm széles

074412 079417 2,00

Eresz lemez
116 x 72 mm
(lapostetőhöz)

074429 079424 2,00

Esővízgyűjtő
Túlfolyásgátlóval,
¾“ tömlő- 
csatlakozással
és ¾“ hordó-
csatlakozással

074511 079516 084381 085678 75

074535 079530 084411 085692 105

Rainboy 
esővízgyűjtő  
szűrővel és  
túlfolyásgátlóval

074542 079592 87-105

Esővízgyűjtő
csatlakozás
lefolyócsövekhez,  
81-89 mm külső átmérővel

079578 80/87

Tisztítócső
074641 079646 105

Ereszcsatorna, 
körszelvényű

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

Ereszösszekötő  
idom

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

Végelzáró 
balos, jobbos

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

Betor- 
kollócsonk

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

Betor- 
kollócsonk 070858 075853 083780 085234 125/75

90°-os  
szöglet,
külső*

070933 075938 083865 085272 100

070957 075952 083858 085289 125

070964 075969 801469 150

90°-os  
szöglet,
belső*

070971 075976 083896 085319 100

070988 075983 083889 085326 125

070995 075990 801476 150

135°-os szöglet, 
külső/
belső*

500522 500461 518305 518350 100

500539 500478 500508 518367 125

Ereszcsatorna-
tartó  
műanyag

071138 076133 083940 085340 100

071152 076157 083933 085357 125

Állítószög
Műanyag eresz- 
tartóhoz, 4 db

071183 100/125

Hullám- 
palatartó
Ónozott, 2 db

081236

Ereszcsatorna-
tartó
ónozott, hátsó  
rugóval

071237 25 x 4 100

071251 30 x 4 125

071275 30 x 5 150

Ereszcsatorna-
tartó
ónozott, műanyag  
bevonattal, hátsó  
rugóval

071336 076331 084022 085371 25 x 4 100

071350 076355 084015 085388 30 x 4 125

071374 076379 801483 30 x 5 150

Ereszcsatornatartó 
ónozott, műanyag  
bevonattal1,  
forgócsuklóval

071404 0763861 0839951 0854011 100

071411 0763931 0839881 0854181 125

Félkerek ereszcsatorna, szürke és barna színben, speciális színek: fehér és antracit

Szükségletfelmérés

*Speciális sarkok méretre gyártással külön megrendelőlapon

Termék
szürke barna fehér antracit

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny.
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Termék
rézszín zöld ezüstszín
eAN-sz 4002644... hossz 

m-ben
Rg/
 dN

Menny.

Termék
szürke barna fehér

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny. Termék
szürke barna

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny.

Termék
rézszín zöld ezüstszín
eAN-sz 4002644... hossz 

m-ben
Rg/
 dN

Menny.

fehér
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Ereszcsatorna,
félkörszelvényű

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

Ereszösszekötő 
idom
balos, jobbos, 
tömítéssel

087320 314136 315133 100

087344 314143 315140 125

087368 150

Végelzáró
balos, jobbos, 
tömítéssel

087405 314174 315171 100

087429 314181 315188 125

087443 150

Betor-
kollócsonk

087481 314204 315201 100/90

087511 314211 315218 125/90

087535 150/90

90°-os szöglet,
külső*

087566 314242 315249 100

087597 314259 315256 125

087610 150

90°-os szöglet,
belső*

087634 314273 315270 100

087665 314280 315287 125

087689 150

135°-os szöglet, 
külső/belső*

517278 100

517285 518169 518244 125

Ereszcsatornatartó 
műanyag

087719 314303 315300 100

087740 314310 315317 125

Állítószög
Állítószög Rg 100 és 125 
műanyag eresztartóhoz (4 darab)

                 071183 100/125

Hullámpala-
tartó
ónozott, 2 db 

                 081236

Ereszcsatornatartó
ónozott, műanyag 
bevonattal, hátsó rugóval

087795 314334 315331 25 x 4 100

087825 314341 315348 30 x 4 125

087849 150

Félkörszelvényű ereszcsatorna, rézszínben, speciális színek: zöld és ezüstszín

Félkörszelvényű ereszcsatorna RG 75, szürke, barna és fehér színben

*Speciális sarkok méretre gyártással külön megrendelőlapon

Ereszcsatornatartó
Ónozott, műanyag 
bevonattal, forgócsuklóval

087870 315362 100

087900 314372 315379 125

087924 150

Ejtőcső 088006 314419 315416 3,0 90

088037 2,5 90

088068 314457 315454 1,0 90

Csőkarmantyú
088105 314471 315478 90

Csőív 45°
088150 314488 315485 90

Csőív 67°
088174 314501 315508 90

Ívösszekötő
088181 314648 315645 90

Vízkifolyó 
csappantyú 088211 314525 315522 90

Ejtőcső elágazás 45°
088273 314556 315553 90/90

Csőbilincs
gyűrűscsavarral, 2 db 088303 314570 315577 90

Esővízgyűjtő
túlfolyásgátlóval
¾“ tömlő-csatlakozással
és ¾“ tömlővéggel 088334 314600 315607 90

Ejtőcső csatlakozó  
dN 53-75-90 
dN 110-es Kg csőhöz                   088341 53-75-90

Ereszcsatorna, 
félkörszelvényű

806068 806099 806150 3,00 m 75

806051 806082 806143 2,00 m 75

Ereszösszekötő 
idom 805849 805856 805870 75

Végelzáró 
balos, jobbos 805283 805344 805467 75

Betor-
kollócsonk 805290 805351 805474 75/53 

90°-os 
szöglet,
külső*

805320 805382 805504 75

90°-os 
szöglet,
belső*

805313 805375 805498 75

Ereszcsatornatartó 
állítható 805238 805245 805207 75

Hullámpala-
tartó
ónozott, 2db 

081236

Ereszcsatornatartó 
ónozott, műanyag 
bevonattal, hátsó rugóval 805252 805269 75

Lombgyűjtő 
kosár 080833 53



Termék
rézszín zöld ezüstszín

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny. Termék
rézszín zöld ezüstszín

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny.

*Speciális sarkok méretre gyártással külön megrendelőlapon
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Szekrényes ereszcsatorna, rézszínben, speciális színek: zöld és ezüstszín

Szekrényes ere sz-
csatorna

080017 081014 082110 085708 3,0 70

080031 081038 082127 085715 2,0 70

080048 081045 082134 085722 1,0 70

Ereszösszekötő  
idom  080116 081113 082158 085746 70

Végelzáró 
balos, jobbos 080123 081120 082165 085753 70

Betor- 
kollócsonk 080147 081144 082172 085760 70/53

90°-os szöglet,
külső* 080154 081151 082189 085777 70

90°-os szöglet,
belső* 080161 081168 082196 085784 70

Ereszcsatornatartó
080208 081205 082226 085791 70

Termék
szürke barna fehér antracit

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny.

Ereszcsatornatartó  
állítható 080222 081229 70

Hullám- 
palatartó,  
ónozott, 2db

081236 70

Ereszcsatornatartó  
ónozott 080239 70

Ereszcsatornatartó  
ónozott, műanyag  
bevonattal 

080246 081243 082233 085814 70

Csőbilincs 
gyűrűscsavar nélkül                  082394 53

Lombgyűjtő  
kosár 080833 53

Speciális ragasztó 
100 g 081854

Speciális tisztító  
100 g 081861

Termék
szürke barna fehér antracit

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny.

Szekrényes ereszcsatorna, szürke és barna színben, speciális színek: fehér és antracit

Termék
szürke barna
eAN-sz 4002644... hossz 

m-ben
Rg/
 dN

Menny. Termék
szürke barna
eAN-sz 4002644... hossz 

m-ben
Rg/
 dN

Menny.

Duplex ereszcsatorna, szürke és barna színben

Szekrényes  
ereszcsatorna

080314 081311 3,0

080338 081335 2,0

Ereszösszekötő  
idom 080413 081410

Végelzáró  
balos, jobbos  080420 081427

Betor- 
kollócsonk 080444 081441

Szöglet  
kívül, belül* 080468 081465

Ereszcsatornatartó
állítható 080529 081526

Hullámpalatartó,  
2-réaszes, ónozott, 2db 081236

Lombgyűjtő  
kosár 080833 53

Speciális  
ragasztó  
100 g  

081854

Speciális tisztító  
100 g  081861

  

Szekrényes eresz-
csatorna

088365 314709 315706 3,0 70

088396 314716 315713 2,0 70

088426 1,0 70

Ereszösszekötő  
idom 088457 314747 315744 70

Végelzáró  
balos, jobbos 088488 314754 315751 70

Betor- 
kollócsonk 088518 314761 315768 70/53

90°-os szöglet,
külső* 088549 314778 315775 70

90°-os szöglet,
belső* 088570 314785 315782 70

Ereszcsatornatartó
088631 314792 315799 70

Ereszcsatornatartó  
állítható 088617 70

Hullám- 
palatartó,  
ónozott, 2db

081236 70

Ereszcsatornatartó,  
ónozott, manyag  
bevonattal 088662 314815 315812

Lombgyűjtő  
kosár 080833 53

Speciális  
ragasztó  
100 g

081854

Speciális  
tisztító 100 g

081861
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160 mm / M8

40 mm / 
Ø13 mm

A DN 53-as ejtőcső rendszer illeszkedik az összes félkörszelvényű RG 75-ös, 
a szekrényes és a duplex ereszcsatornákhoz.

Ejtőcső 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

Csőkarmantyú 080666 081663 082318 085876 088778 314884 315874 53

Csőív 45°
080703 081700 082660 085203 088846 314891 315881 53

Csőív 87° 080710 081717 082677 085210 088877 314907 315898 53

Ívösszekötő 080734 081731 082691 085869 088884 314990 315997 53

Vízkifolyó
csappantyú 080680 081687 082424 085944 088808 314938 315928 53

Köpő
080765 081762 082448 085968 088907 314952 315959 53

Elágazás 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

Csőbilincs
gyűrűs-csavarral 2db 080819 081816 082356 085975 088945 314969 315966 53

Esővízgyűjtő DN 53
Túlfolyásgátlóval,
¾“ tömlőcsatlakozással
és ¾“ hordócsatlakozással

074504 079509 53

Esővízgyűjtő DN 75
Túlfolyásgátlóval,
¾“ tömlőcsatlakozással
és ¾“ hordócsatlakozással

074511 079516 084381 085678 75

Esővízgyűjtő 
csatlakozás 
dN 53-as lefolyócsövekhez
45,6-62,2 mm külső átmérővel

079547 53

Termék
szürke barna

eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny.
fehér antracit rézszín zöld ezüstszín

Ejtőcső rendszer DN 53

200 mm / M6

40 mm / 
Ø10 mm

100 mm / M8

40 mm / 
Ø13 mm

Marley Laubfrei
egyszerű beszerelés 
a félkerek ereszcsa-
tornába

071572 2 x 1 m = 2 m 100–150

071565 2 x 2 m = 4 m 100–150

Poly-Net Laubstop
polietilénből,
félkerek 
ereszcsa tornába

071398 100–125

071534 150–180

Hordócsatlakozás
¾“-es tömlőhöz

079554

Csavaros csonk
dN 53: Ø 49 - 52 mm kivágás-
sal ellátott szekrényes ereszcsa-
tornához. dN 75: télikert 
Ø 70 - 72 mm kivágással 
ellátott alumínium ereszcsatorná-
jához.

508085 508061 53

508092 508078 75

Ejtőcső csatlakozó 
dN 53-75-90 
dN 110-es Kg csőhöz

088341 53-75-90

Vízcsap
¾“-es 
vízhordóhoz 079561

Gyűrűscsavar készlet 100
csőbilincsekhez 
horganyzott felfüggesztő csavar 
8 x 100 mm (40 mm-es kemény-
hab borítású 
homlokzatra)

508412 100 mm/M8

Gyűrűscsavar készlet 160
csőbilincsekhez 
horganyzott felfüggesztő csavar 
8 x 160 mm (100 mm-es 
keményhab borítású 
homlokzatra)

508429 160 mm/M8

Gyűrűscsavar készlet 200
horganyzott menetes rúd 6 x 
200 mm (kiegészítő hőszige-
telésű házakra)

508009 200 mm/M6

Tartozékok az ereszcsatornákhoz és a az ejtőcsövekhez

Termék eAN-sz 4002644... hossz 
m-ben

Rg/
 dN

Menny. Termék eAN-sz 4002644... hossz m-ben Menny.
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 A kereskedő pecsétje

egyszerűen fényképezze 
le a QR kódot és tekintse 
meg a Gutter Systems 
című bemutató filmünket 
az okostelefonján!
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Mindig működik: Marley-rendszerek 
új építésekhez és felújításokhoz
„Mindent rendszerben“ – ez a Marley-nál annyit tesz: intelligens technika, modern dizájn és könnyű 
összeszerelés. A mi know-how-nkra minden Marley-termék esetén számíthat.

Szerelőnyílások 

Kábelvédelem

Vízvezetékek

Harmonikaajtók

Szellőzéstechnika

Egészségügyi alkalmazások

Ház körüli vízelvezetés

Ereszcsatornák


