
Отводняване на покриви –
просто перфектно.

Системи от олуци

Направи го с Marley.

*
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Кое е най-доброто за мен?

 ■ Устойчива на удар, високо качествена пластмаса
 ■ Висока устойчивост на атмосферни влияния, на UV-лъчи и   

 температурни въздействия
 ■ Оптимална стабилност на формата и точност на напасване
 ■ Лесен и сигурен монтаж чрез снаджане
 ■ Контролирано изравняване на удължаването

 ■ Супер качество – Made in Germany

 * виж гаранционните условия – www.marley.bg

Marley: 10 години гаранция за олуци
Системите от олуци Marley – перфектно
отводняване на покриви. Защото:

Монтаж. Олуците Marley се залепят сигурно или
просто се снаждат. Това можете да направите и сами!

Система. Пълни решения за всяка големина на
покрива и всяка форма, включително специални ъгли
за еркери, мансарди, градински павилиони и други.

Know-how. Детайли с изключителна функционалност,
напр. системата “нут-перо” предотвратява
неконтролираното удължаване на олука, а
регулиращите се скоби дават възможност за лесна
настройка на наклона на улеите.

Дизайн. Система от водосточни тръби с изящна форма,
без муфи, с плавни преходи. Богат избор от широка
цветова гама за още повече възможности за оформление.

Екстри. Тунинг за олуци, напр. колектор за дъждовна вода 
със защита срещу преливане - така ще имате безплатна вода!

Издръжливост. Пластмасите, устойчиви на удар,
температура, атмосферни влияния и UV-лъчи, имат
изключително дълъг живот и са невероятно издръжливи
на натоварване. За това даваме 10 години гаранция!

Иновации. Marley продължава да развива системите
от олуци - така те стават по-лесни за монтаж, с по-
дълъг живот и предпазват дома Ви още по-добре от
щетите, нанесени от дъждовната вода.

Цена. Сравнете! Пластмасовият олук във всички
случаи е по-изгодната ценова алтернатива.

Качество. Made in Germany – дълга издръжливост,
оптимално качество.

Запазете дома си сух: системите за олуци Marley
са технически зрели професионални решения за
отводняване на покриви - качествени, евтини и лесни
за монтаж. Олуците Marley осигуряват сигурна 
защита от дъждовната вода за стени и фундаменти.

Олуците и водостоците съществуват в различни големини. Коя големина е подходяща за
Вашия покрив, зависи от основната площ на покрива и от броя на водосточните точки.

Пример: Трябва да се отводни скатният покрив на къща с дължина 15 м и ширина 10 м. 
Застроената площ на къщата е 150 м². Ако всяка страна на къщата има по един водосток, то 
основната площ, която трябва да се отводни, е 75 м². Както може да се види в таблицата, от всяка 
страна на тази къща трябва да поставите по един олук Marley RG 125 и по една водосточна тръба 
Marley DN 105. Ако свържете от всяка страна на къщата по два водостока, основната площ, която 
трябва да се отводни, намалява наполовина и става 37,5 м². Както е показано в таблицата, в
този случай от всяка страна можете да монтирате по един олук Marley RG 100 и по две 
водосточни тръби Marley DN 75. 

Олуците Marley –
и всичко е на сухо

Свързана основна
покривна площ/
застроена площ

Ориентировъчен размер (RG) 
за полукръгли, правоъгълни 

или Duplex-олуци

Водосточна тръба
ориентировъчен размер

(DN) в мм

до  25 м² RG  70/ от 10 части DN 53

до  25 м² RG  75/ от 10 части DN 53

до  51 м² RG  100/ от 8 части DN 75/DN 90

до  100 м² RG  125/ от 7 части DN 105/DN 90

до  159 м² RG  150/ от 6 части DN 105

И Д Е Я
Използвайте и опреде-

ляне на необходимите

елементи от стр. 16!

*
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Формуляр за поръчка ще намерите на www.marley.bg.

Според материала си олуците могат да се 
разширяват от топлината. Системата “нут-перо” на 
Marley изравнява това разширяване:
в нута на олука перото захваща скрепителната 
снадка. По този начин разширяването се ограничава 
само в тази област. Така се предотвратява 
възможността олукът да се деформира или частите 
му да се извадят една от друга.

Най-интересното:
системата “нут-перо” на Marley

Системата “нут-перо” е
интегрирана при
■  полукръглите олуци RG 75,
RG 100, RG 125 и RG 150

Завинтване – заклиняване – готово!

Професионални олуци за малки покриви

Полукръгъл RG 75

Специални ъгли в плоско изпълнение 
ще са ви необходими напр. при балкони или пристройки с
плосък покрив, който няма правоъгълна основна площ.

Duplex

Правоъгълен
олук

Полукръгъл
олук RG 75

ИДЕЯ
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Предимствата:

 Система на снаждане за

 градински бунгала

 Специални ъгли за павилиони

 Регулируеми клеми за олуци

Системата от полукръгли олуци за големи покривни пространства е подходяща
за еднофамилни къщи, за големи автомобилни навеси или гаражи. При
монтажа единствено се реже, завинтва и снажда - не се заварява или запоява.
Към многобройните принадлежности се включват например специални
надолучни поли за стръмни покриви, за плоски покриви или за балкони. При
поискване ще получите пластмасови клеми или скоби за олуци с шарнир -
трудното извиване отпада. Можете да регулирате скобите спрямо желаното
положение на олука. При поръчка можете да получите и специални ъгли.

С вместимостта си за покривни повърхности до 25 м² полукръглият олук RG 75 е
идеален за градински бунгала. Монтаж, подходящ за домашния майстор: полукръглият 
олук RG 75 просто се снажда. И винаги изглежда естетично - уплътненията на щуцерите, 
на скрепителните снадки и на ъглите не се виждат. Преходите към водосточните тръби 
без муфи също са “плавни” и почти незабележими: олукът RG 75 подхожда оптически 
на системата от полукръгли олуци, напр. за гараж, пристоен към къщата.

За еднофамилни и дву-
фамилни къщи с до 100 м² 
основна покривна площ: 

Полукръгъл олук
RG 125, от 7 части

За малки покриви и
пристройки с до 51м² 
основна покривна площ: 

Полукръгъл олук
RG 100, от 8 части

Специални ъгли с допълнителен наклон 
ще са Ви необходими напр. при покривни козирки или пристройки
с наклонен покрив, който няма правоъгълна основна площ.Полукръгъл олук RG 100/125/150 

Предимствата:

 Богат асортимент

 Дълъг живот

 Изключителна издръж-

 ливост на натоварвания

По желание на клиента: специални ъгли за всички олуци

Цветовата система ще Ви 
помогне да се ориентирате 
по рафтовете в магазина!

За градински бунгала, вили, га-
ражи и балкони с до 25 м² 
основна покривна площ: 



Bilder Kastendachrinne
in Farbe
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Вместимостта на олука Duplex е забележителна. Как става това: дълбоката
му овална форма поема повече вода, отколкото можем да си представим. По
този начин олукът Duplex с водосточна тръба DN 53 е особено подходящ за
отводняване на градински беседки или павилиони. Монтажът е лесен: олукът и
фитингите се залепват здраво един за друг със специалното лепило Marley.

Олук Duplex 

Малкото може да бъде голямо!

Предимствата:

 Всички цветове

 Бързо и сигурно залепяне

 Многобройни възможности

 за закрепване

Предимствата:

 Голяма вместимост

 Дълбока овална форма

 Лесен монтаж

Изящната форма на правоъгълния олук Marley е подходяща за балкони 
и стрехи, както и за други малки покривни повърхности. Монтажът на 
правоъгълния олук с водосточна тръба DN 53 се извършва без уплътнения 
със специалното лепило на Marley: олуците, фитингите и водосточните 
тръби се залепят здраво. Правоъгълните олуци на Marley могат да бъдат 
намерени освен в познатите цветове сиво и кафяво, също и в атрактивните 
дизайнерски цветове бяло, антрацитно, зелено, сребристо, както и в 
меден цвят - така с олука ще сложите цветен акцент на сградата.

Залепя се и стои.

Правоъгълен олук

Фино и просто: клемите на Marley

Преглед на възмож-

ностите за закрепване

ще намерите на 

страница 15.

И Д Е Я

Така става: първо завинтвате 
регулиращите се клеми 
Marley и после регулирате 
наклона им. Това прави 
поставянето им толкова 
лесно за домашния майстор.
При монтаж върху челната 
дъска, държачът може да 
изравни наклон до 25°.
При олуци Duplex и при 
правоъгълни олуци, разсто-
яние на държача – макси-
мално 50 см!

Marley създаде държач на клеми 
специално за малки покривни 
повърхности, които често са 
покрити с гофрирани или напречни 
плочи. Така правоъгълните олуци, 
олуците Duplex, олуците RG 75 и 
RG 100 се монтират директно на 
гофрирани и напречни плочи
с дебелина от 3 до 16 мм. 
При двойни напречни плочи 
държачът се закрепя в междинното 
пространство и не се вижда.

Олуците Duplex и правоъгълните олуци 

са подходящи за монтаж в затворен кръг 

само с допълнителни удължаващи еле-

менти (при 4-, 6- или 8-ъглови павилиони). 

Затова при монтаж в затворен кръг използ-

вайте полукръглите олуци с контролира-

но удължаване.

И Д Е Я
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С олуците Marley домашният майстор може лесно и бързо да запази дома си от 
дъждовната вода. Необходими са Ви следните инструменти: трион със ситни зъби, рулетка, 
шнур, акумулаторен винтоверт, чук, нивелир, ножица за ламарина и клещи-резачки.

В следващата поредица от снимки Ви показваме отделните стъпки от монтажа на
полукръглия олук - основният принцип важи за всички олуци Marley.

e F
Скобите трябва да се извият 
преди закрепването. Извиването 
става най-лесно с големи клещи, 
както е показано на картината, 
или в менгеме.

Разположете останалите скоби 
по дължината на направляващия 
шнур, изчислете отклонението за 
всяка скоба и отбележете върху 
скобата. 

G
Закрепете извитите скоби в 
срезовете на покривната летва 
с помощта на попнитове или 
пирони.

A

D
Проверете още веднъж наклона 
по направляващия шнур, на 
всеки 10 м олук се предвиждат 
от 2 до 3 см наклон..

Разстояние между скобите от 50 
до 70 cм. В първата летва на 
покрива изрежете шлицове с 
ширината на скобите, 
издълбайте шлицовете, за да 
легнат скобите плътно в летвата.

i
Наденете водосточната тръба, 
определете точното й място и 
отбележете отвора за водостока.

c
Опънете двойния направляващ 
шнур на най-високата и най-
ниската точка на скобата, от 
първата до последната скоба. 

h
С метален трион отрежете олука 
на необходимата дължина и го 
поставете върху скобите. Тапата 
на олука просто се пъха.

B
Разположете първата скоба 
спрямо керемидите така: 1/3 от 
дължината на керемидата трябва 
да е над олука. Монтирайте 
последната скоба с 2 до 3 cм по-
ниско за всеки 10 метра.

K
Изпилете ръба на среза и 
закачете щуцера на олука върху 
задния кант, след това го 
щракнете върху предното 
удебеление.

j
Изрязването на отточния отвор 
става лесно и чисто с приставка 
за изрязване на дупки или с 
трион със ситни зъби. 

M

l
Олуците се снаждат със 
скрепителна снадка. 
Необходимото разстояние 
между краищата на олуците се 
вижда от маркировките върху 
скрепителната снадка.

Скрепителната снадка се закача 
за задния кант и се щраква върху 
предното удебеление. Спазвайте 
маркировките - система “нут- 
перо”!

N
Надолучните поли предлагат 
допълнителна защита от 
дъждовна вода и навявания от 
сняг. Те се закачат за канта на 
олука и се забиват с пирони в 
покривната летва.

o
Готовият олук оптически 
представлява наклонен завършек 
на покрива и предпазва от влага 
стените и фундаментите.

Идеални са да ги монтирате сами!

Олуците Marley

И Д Е Я

Фиксиране на олука:

За да функционира системата “нут-перо” на 
Marley, всеки олук трябва да бъде фиксиран 
в средата. Според вида закрепване това 
може да стане с винт, който се завинтва през 
пластмасовия държач в олука (картина Р) или 
чрез изрязване на задния ръб и извиване на 
планката на скобата в изрязания отвор 
(картини q и R).

За да можете да закачите 

надолучната пола за задния 

кант по цялото продължение 

на олука, трябва да скъсите 

планките на скобите с ножи-

ца за ламарина!
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Така тече: водосточна система DN 105|90|75|53
Чрез водосточната система дъждовната вода се отвежда от олука към канала за 
дъждовна вода или в инфилтрационната шахта. При монтажа на системата от 
водосточни тръби, отделните части се снаждат една за друга. Чрез плавните си 
преходи системата от водосточни тръби добива особено елегантен вид. 

Техника на залепяне при олуци Duplex и при правоъгълни олуци. 
Наред със системата за снаждане за полукръгли олуци, Marley предлага също 
изпитана и сигурна система на залепяне за провоъгълни олуци и на олуци Duplex. 
Принципът на монтаж на двете системи е идентичен, тук ще бъдат обяснени 
особеностите на залепяне със специалното лепило на Marley:

A
Отворът за оттичане на водата 
се изрязва най-лесно с приставка 
за дупки. За всички изрязвания 
с трион е валидно: преди 
залепянето, ръбовете трябва 
основно да се изпилят.

B
Почистете щуцера на олука от 
вътрешната страна, както и олука 
на мястото на залепянето с 
почистващия препарат за олуци 
на Marley и ги обезмаслете. След 
това нанесете лепилото от 
вътрешната страна на щуцера.

c
След нанасяне на лепилото 
върху щуцера, веднага свържете 
частите една с друга. Закачете 
щуцера за задния кант и го 
щракнете върху предното 
удебеление.

D
Преди залепянето почистете 
основно и тапите и ги намажете 
тънко със специалното лепило 
Marley. Тапите могат да се 
използват отляво и от дясно.

e
При свързване на 2 края на 
олуци трябва да се използва 
скрепителна снадка. Нанесете 
лепилото от вътрешната страна 
на скрепителната снадка и 
пъхнете краищата на олуците в 
скрепителната снадка.

A
Пъхнете едно коляно върху щуцера 
и измерете разстоянието до 
обратното коляно. При това вземете 
предвид дълбочината на вкарване 
от 4 см и разстоянието до стената. 
При тесни стрехи, 2 колена се 
свързват директно със съединител.

B
Водосточните тръби Marley могат 
лесно и бързо да се разрежат с 
трион със ситни зъби. Идея: за да 
се получи прав срез, трябва да 
използвате скосена подставка.

c
Изпилете старателно отрязаните 
краища на водосточната тръба, 
особено ако монтирате колектор 
за дъждовна вода Marley, така 
можете да повишите значително 
събраното количество.

D
Отделните части на системата от 
водосточни тръби просто се 
снаждат една с друга. Поради 
дълбочината на напъхване на 
фитингите, не са необходими 
уплътнители.

e
Закрепването на тръбите става 
със скоби, които се фиксират с 
дюбели за стената на къщата. 
При това се различават 
фиксиращи и свободни скоби.

G
Свободната скоба води водосточната 
тръба в средата или в долния й край. 
При това болтът с ухо се монтира 
между планките. По този начин 
тръбата може да се движи в скобата 
и да бъдат изравнявани удължения в 
резултат на температурни колебания. 

F
Фиксиращата скоба захваща 
водосточната тръба в горния край. 
При това болтът с ухо се монтира 
странично на планката. По този начин 
водосточната тръба се фиксира 
стабилно на това място. Разстояние 
между скобите: от 2,00 до 2,50 м.

h
Водосточните тръби се свързват с 
отделна муфа. Краят на 
водосточната тръба се отвежда с 
KG-тръба Marley до канала за 
дъждовна вода или завършва в
инфилтрационна шахта. 

F
Специалното лепило и 
специалният почистващ препарат 
на Marley са максимално 
пригодени за пластмасата на 
олуците Marley и гарантират 
сигурно и трайно плътно 
свързване.

Сигурно залепяне - чисто и бързо!

Указание за монтаж

Залепи го!
Указания и филми 

за монтажа ще 

намерите на 
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www.marley.bg

Специални указания

Специалният лепящ материал на Marley разтваря 
пластмасата на олука и води до студено заваряване на 
материала. При залепяне на фитингите (снадка, ъгли, тапи, 
щуцери) с олука, намазаното в повече лепило може да 
излезе навън и да зацапа повърхността на олука. Това може 
да не се допусне, ако нанасяте лепилото винаги от 
вътрешната страна на фитинга, който ще се залепва, и след 
това пъхнете фитинга в олука или го щракнете върху него. 
След това не е възможна допълнителна обработка на 
лепилото за уплътняване на местата на свръзване..



Тунинг за олука
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Marley Poly-Net Laubstop просто се поставя в олука 
- и листата вече нямат шанс. Те остават паднали върху 
заоблената повърхност, изсъхват и вятърът ги отвява. 
Полиетиленовият Marley poly-Net laubstop е нечуплив, 
устойчив на корозия и температурни въздействия и се 
рециклира на 100%. За олуци RG 150-180, RG 100-125 
и правоъгълни олуци (до RG 100).

Всички цветове на Marley са  по 

каталога  RAL – така  лесно ще 

намерите подходящия цвят.
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Цветове на олуците Marley

Меден цвят – RAL 8029

Зелен – RAL 6005

Антрацитен – RAL 7016

Сив – RAL 7037

Бял – RAL 9001

Кафяв – RAL 8017

Сребрист – RAL 9006

Marley laubfrei може лесно 
да бъде отрязано на 
необходимата ширина със 
стабилна ножица. С 
маркировки върху 
пластмасата бързо можете 
да установите необходимата 
ширина за Вашия олук.

Закрепващите клипсове се 
нахлузват върху предното 
удебеление на олука на 
разстояние от около 40 cм 
един от друг.

Marley laubfrei се заклемва 
между задния кант на олука 
и закрепващия клипс - и 
готово!

Решетестата тръба poly-Net 
laubstop се поставя в олука и 
се заклемва чрез собственото 
си напрежение. Лесна е за 
манипулиране, защото тръбата 
Marley poly-Net “Стоп на 
листата” се доставя в дължини 
от 2,00 м.

Където отгоре е Marley,
вътре качеството е проверено. 

Цвят вместо скука
Това действа: Нашите системи от олуци могат да се намерят освен в стандартните 
цветове кафяво и сиво, също и в елегантните дизайнерски цветове антрацитно, бяло, 
зелено, сребристо, както и в меден цвят. Според желанието си можете да 
подчертаете контурите на Вашия покрив или олукът оптически да бъде отведен на 
заден план. Съчетайте цветово олука с покрива, фасадите, рамките на прозорците и 
външната врата на къщата - или поставете цветен акцент с олука. Цветовете, разбира 
се, са устойчиви на светлина и атмосферни влияния.

Marley Laubfrei представлява гладко покритие 
на олука: листата не могат да се задържат 
- дъждовната вода се оттича безпрепятствено. 
Лесен монтаж чрез закрепващ клипс за предното 
удебеление на пластмасовите или метални 
олуци. Стандартен размер RG 150 – обикновен 
срез за олуци RG 125, RG 100 и RG 75, както и 
за правоъгълни олуци. 100 % рециклираща се 
пластмаса – нечуплива, устойчива на корозия и 
температурни въздействия.

Сбогом на чистенето! 
Marley за олуци 
без листа
Олуците, задръстени с листа, са сериозен проблем, 
защото през тях дъждовната вода не може да се 
оттича правилно. Това застрашава строителните 
материали. Досега решението беше “почистване”. 
Сега можете наистина да предпазите олуците си от 
листа. Изберете между две ефективни изпълнения:

c

B

A

Made in Germany – Marley е задължен с този стандарт за качество. От 
регулярните проверки на висококачествените суровини, през отделните 
производствени етапи, до продължителното тестване на продуктите в 
станцията за метеорологични въздействия или в лабораторията. Олуците 
Marley определят стандарти за дълготрайност и качество - с гаранция! Ние 
не спираме до тук: Marley продължава да развива олуците, така че те да 
бъдат още по-лесни за монтаж и Вие да се чувствате още по-доволни, че 
сте успели да ги сглобите сами.



Marley Rainboy

Колектор за дъждовна вода
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С колектора за дъждавна вода Marley щадите околната 
среда и пестите пари! Защото безценната дъждовна 
вода се събира сама и така пестите скъпата вода от 
водопровода при поливането на Вашите лехи и 
насаждения. Елегантно направено, просто за Вас: 
колекторът за дъждовна вода на Marley има защита 
срещу преливане на принципа на скачените съдове. 
Колекторът и резервоарът са свързани помежду си с 
маркуч. Когато нивото на водата достигне максималното 
ниво на пълнене (ниво на преливане на резервоара), 
дъждовната вода изтича през водосточната тръба в 
канализацията. Колекторът Marley със защита срещу 
преливане съществува в различни цветове и големини за 
отточни тръби с диаметър от 45,6 до 10 мм – можете да 
го вградите по всяко време, а също и в последствие!

Водата е безплатна!

Държи здраво!

Държач за олуци Duplex,
регулируем
Монтаж на челната дъска или на 
мертека. Държачът се регулира до 
25° - напр. при челна дъска, поставена 
под прав ъгъл към наклона на покрива 
при градински беседки. Възможно е 
закрепване и без основна плоскост на 
отвесната челна дъска.

Монтаж на стената  
на резервоара
(схематично)

Височина
на прели-
ване

Дъждов-
ната
вода
се
отвежда
в резер-
воара.

Макси-
мално ниво
на пълнене
на резер-
воара = ниво
на прели-
ване

Преливане
на водо-
сточната
тръба

с филтърна система и
защита срещу преливане
С Marley Rainboy дъждовната вода не просто се 
събира, тя преминава през филтърна система и така 
пречистена попада във Вашия резервоар. Marley Rain-
boy филтрира и замърсена дъждовна вода и затова 
е особено подходящ за инсталации за използване 
на дъждовна вода. Marley Rainboy за вграждане във 
водосточни тръби с диаметър от 87 до 105 мм от 
метал или пластмаса.

Колекторът Marley се 
напъхва лесно върху 
водосточната тръба. 

A

При изравняване на 
височината на колектора за 
дъждовна вода с горния ръб 
на резервоара, защитата 
срещу преливане се активира: 
на принципа на скачените 
съдове, когато резервоарът е 
пълен, водата се връща във 
водосточната тръба.

B

Колекторът е свързан с 
резервоара чрез маркуч ¾ 
цол - така получавате 
безплатна дъждовна вода за 
радост на Вашата градина и 
на портмонето Ви.

c

Държач за гофрирани и
напречни плочи
За закрепване на олуци Duplex и 
правоъгълни олуци, RG 75 и 
RG 100 с пластмасова скоба към 
гофрирани плочи Welle 8-130/3 и 
profil 76/18 (на малки вълни) и към 
двойни напречни плочи. Диапазон 
на заклемване от 3,0 до 16,2 мм. 

Държач за правоъгълен олук 
Закрепване на отвесна челна дъска. 

Държач за правоъгълен олук, 
регулируем (без илюстр.)
Държачът се регулира до 25° - напр. 
при челна дъска, поставена под прав 
ъгъл към наклона на покрива при 
градински бунгала.

Държач за олук RG 75,
регулируем
Монтаж на челната дъска или на 
мертеците. Държачът се регулира до 
25° - напр. при челна дъска, поставена 
под прав ъгъл към наклона на покрива 
при вили или градински бунгала. 
Възможно е закрепване и без основна 
плоскост на отвесната челна дъска.

Плоска стоманена лента
За закрепване към покривна летва 
на олуци Duplex и правоъгълни 
олуци RG 75 и RG 100 с 
пластмасова скоба. 

Огънато желязо
За закрепване с пластмасова скоба 
странично на мертека на олуци 
Duplex и на правоъгълни олуци, 
RG 75 и RG 100. 

Скоба с шарнир,
регулируема
Благодарение на шарнира извиването 
става излишно. Наклонът на олука 
може лесно да се регулира от скобата. 
Подходяща за олуци RG 100 и RG 125.

Регулируем ъгъл 
С регулируемия ъгъл се монтират 
пластмасови държачи за олуци  
RG 100 и RG 125 при челна дъска, 
поставена под прав ъгъл към наклона 
на покрива при вили или градински 
бунгала.

Скоба за олук
Познатото изпълнение на скобата - 
поцинкована или с покритие в цвета на 
олука - за олуци RG 75, 100, 125, 
150 и правоъгълни олуци. Скобите
се извиват и монтират.
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Възможности за закрепване

Закрепване на олуци
■ Спазвайте разстояние на държача от 50 см за Duplex и за правоъгълни олуци.

■ Спазвайте разстояние на държача от 50 до 70 см за

 полукръгли олуци от RG 75 до RG 150 

■ Спазвайте наклон от 2 до 3 мм на метър.

■ Разполагайте държачите и скобите правилно подредени.

Указания

Старателното изпилване 

на водосточната тръба 

значително ще увеличи 

събраната вода!



Артикул
Сив Кафяв Бял Aнтрацит

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Артикул
Меден цвят Зелен Сребрист

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Aртикул
Сив Кафяв
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Aртикул
Сив Кафяв
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в м

RG/
 DN
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чество

Артикул
Меден цвят Зелен Сребрист

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество
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Скоба за олук 
поцинкована, с пластм.
покритие1, с шарнир

071404 0763861 0839951 0854011 100

071411 0763931 0839881 0854181 125

Водосточна 
тръба

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

Тръбна муфа 072715 077710 084176 085524 75
072739 077734 084183 085531 105

Тръбно
коляно 45°

073316 078311 084220 085548 75
073361 078366 084206 085296 105

Тръбно
коляно 67°

073415 078410 084244 085562 75
073453 078458 084213 085302 105

Съединител
за колена

073477 078472 084268 085586 75
073491 078496 084275 085593 105

Преходник
от 87 мм Ø на водост.
тръба DN 75 муфа

 073675 75

Водосточна
клапа

073514 078519 084442 085623 75

073538 078533 084459 085630 105

Тръбно
разкло-
нение 45°

073606 078601 084473 085647 75/75

073613 078618 084480 085654 105/75

073637 078632 084497 085661 105/105

Гривна за тръба
с болт с ухо,

074214 079219 084282 085609 75

074238 079233 084299 085616 105

Цедка
071510 105/75

Надолучна пола
(за наклонен покрив)
250 мм ширина

074412 079417 2,00

Надолучна пола
116 x 72 мм
(за плосък покрив)

074429 079424 2,00

Колектор за дъжд. вода
със защита срещу
преливане с 3/4”
щуцер за маркуч и
3/4” щуцер за
връзка с резервоар

074511 079516 084381 085678 75

074535 079530 084411 085692 105

Rainboy 
Колектор за дъжд.
вода с филтър и защита
срещу преливане

074542 079592 87-105

Щуцер на
колектора за
дъждовна вода
за водосточни тръби  
Ø 81–89 mm, външно 

079578 80/87

Тръба за 
почистване 074641 079646 105

Oлук 
полукръгъл

070131 075136 083223 085036 4,0 100

070155 075150 083186 085074 4,0 125

070162 075167 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 2,0 150

070537 075532 083520 085104 1,0 100

070551 075556 083506 085111 1,0 125

Скрепителна 
снадка
за олук

070636 075631 083681 085128 100

070650 075655 083650 085135 125

070667 075662 150

Тапа 
за ляво
и дясно

070735 075730 083766 085159 100

070759 075754 083759 085166 125

070766 075761 150

Щуцер 070834 075839 083827 085227 100/75

070865 075860 083797 085258 125/105

070872 075877 150/105

Щуцер
070858 075853 083780 085234 125/75

Ъглов елемент,
външен*

070933 075938 083865 085272 100

070957 075952 083858 085289 125

070964 075969 150

Ъглов елемент,
вътрешен*

070971 075976 083896 085319 100

070988 075983 083889 085326 125

070995 075990 150

Клема 
за олук  
пластмасова

071138 076133 083940 085340 100

071152 076157 083933 085357 125

Регулиращ ъгъл
за пластмасова клема
за олук, 4 броя

071183 100/125

Държач за гоф-
рирани плочи
поцинкован, 2 бр.

081236

Скоба за олук
поцинкована,
със заден обтегач

071237 25 x 4 100

071251 30 x 4 125

071275 30 x 5 150

Скоба за олук
поцинкована, с
пластмасово
покритие, със заден
обтегач

071336 076331 084022 085371 25 x 4 100

071350 076355 084015 085388 30 x 4 125

071374 076379 30 x 5 150

Полукръгъл
олук

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

Скрепителна 
снадка за олук 
за ляво и дясно,
с уплътнение

087320 314136 315133 100

087344 314143 315140 125

087368 150

Тапа
за ляво и дясно,
с уплътнение

087405 314174 315171 100

087429 314181 315188 125

087443 150

Щуцер 087481 314204 315201 100/90

087511 314211 315218 125/90

087535 150/90

Ъглов елемент,
външен*

087566 314242 315249 100

087597 314259 315256 125

087610 150

Ъглов елемент,
вътрешен*

087634 314273 315270 100

087665 314280 315287 125

087689 150

Клема за олук 
от пластмаса

087719 314303 315300 100

087740 314310 315317 125

Регулиращ ъгъл
за клеми за олуци
от пластмаса RG 100 и 
RG 125 (4 броя)

                 071183 100/125

Държач за
гофрирани плочи
поцинкован, 2 броя 

                 081236

Скоба за олук
поцинкована,
с пластмасово покритие,
със заден обтегач

087795 314334 315331 25 x 4 100

087825 314341 315348 30 x 4 125

087849 150

Полукръгъл олук в сиво и кафяво, специални цветове бяло и антрацит

Полукръгли олуци с меден цвят, специални цветове - зелено и сребристо

Полукръгли олуци RG 75 в сиво и кафяво

*Специални ъгли като размер на изготвяне с отделен формуляр за поръчка

Определяне на необходимите елементи

*Специални ъгли като изпълнение по размер с отделен формуляр за поръчка
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Скоба за олук
поцинкована, с пластмасово
покритие, с шарнир

087870 314365 315362 100

087900 314372 315379 125

087924 150

Водосточна тръба 088006 314419 315416 3,0 90

088037 2,5 90

088068 314457 315454 1,0 90

Тръбна муфа
088105 314471 315478 90

Тръбно коляно 45°
088150 314488 315485 90

Тръбно коляно 67°
088174 314501 315508 90

Съединител
за колена 088181 314648 315645 90

Водосточна
клапа 088211 314525 315522 90

Тръбно
разклонение 45° 088273 314556 315553 90/90

Гривна за тръба
с болт с ухо, 2 броя 088303 314570 315577 90

Колектор за дъжд. вода
със защита срещу
преливане с 3/4” щуцер
за маркуч и 3/4”
наконечник за маркуч

088334 314600 315607 90

Щуцер на колектора
за дъждовна вода 
за водосточни тръби DN 80-87

 088327 80-87

Гумен маншет 
за свързване на водост. тръба 
DN 53-75-90 към KG-тръба DN 110

                  088341 53-75-90

Уплътнение 
DN 80 088310 80

Rainboy
Колектор за дъжд. вода с 
филтър и защита срещу 
преливане, водосточно  
свързване с 3/4”,  
hT-DN 50 и pe-тръби 
Ø 25 и 32 мм

 088228 87-105 
мм

Полукръгъл
олук

806068 806099 3,00 м 75

806051 806082 2,00 м 75

Срепителна
снадка за
олук

805849 805856 75

Тапа  
за ляво и дясно
с уплътнение

805283 805344 75

Щуцер
805290 805351 75/53 

Ъглов елемент,
външен* 805320 805382 75

Ъглов елемент,
вътрешен* 805313 805375 75

Клема за олук  
регулираща се 805238 805245 75

Държач за
гофрирани плочи 
поцинкован, 2 броя 

081236

Скоба за олук 
с пластм. покритие,
със заден обтегачr

805252 805269 75

Плоска стома-
нена лента 
поцинкована, 2 броя

081267

Огънато 
желязо 
поцинковано, 2 броя

081274

Цедка
080833 53
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Aртикул
Меден цвят Зелен Сребрист

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Aртикул
Меден цвят Зелен Сребрист

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

*Специални ъгли като изпълнение по размер с отделен формуляр за поръчка
18 19

200 мм / M6

40 мм / Ø10 мм

Артикул eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Aртикул eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Системата от водосточни тръби DN 53 е подходяща за полукръгли RG 75, правоъгълни и Duplex-олуци.

Правоъгълни олуци в меден цвят, специални цветове - зелено и сребристо

Правоъгълен
олук

080017 081014 082110 085708 3,0 70

080031 081038 082127 085715 2,0 70

080048 081045 082134 085722 1,0 70

Скрепителна
снадка за олук 080116 081113 082158 085746 70

Тапа 
fза ляво и дясно 080123 081120 082165 085753 70

Щуцер 080147 081144 082172 085760 70/53

Ъглов елемент, външен* 080154 081151 082189 085777 70

Ъглов елемент, вътр.* 080161 081168 082196 085784 70

Клема за олук
080208 081205 082226 085791 70

Клема за олук  
регулируема 080222 081229 70

Държач за
гофрирани плочи  
поцинкован, 2 броя

081236 70

Артикул
Сив Кафяв Бял Антрацит

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Плоска стом. лента , 
поцинкована, 2 бр. 081267 70

Огънато желязо
поцинковано, 2 бр. 081274 70

Скоба за олук  
поцинкована 080239 70

Скоба за олук  
поцинкована,
с пластм. покритие 

080246 081243 082233 085814 70

Гривна за тръба 
без болт с ухо                  082394 53

Цедка
080833 53

Специално
лепило 100 г 081854

Специален
почистващ
препарат 100 г

081861

Артикул
Сив Кафяв Бял Антрацит

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Правоъгълни олуци в сиво и кафяво, специални цветове - бяло, антрацитно

Водосточна тръба 080574 081540 082608 085173 088693 314839 315836 3,00 m 53

082615 2,50 m 53

080598 081564 082622 085180 088716 314846 315843 2,00 m 53

080604 081571 082639 085197 088747 314853 315850 1,00 m 53

Тръбна муфа
080666 081663 082318 085876 088778 314884 315874 53

Тръбно коляно 45°
080703 081700 082660 085203 088846 314891 315881 53

Тръбно коляно 87°
080710 081717 082677 085210 088877 314907 315898 53

Съединител за колена
080734 081731 082691 085869 088884 314990 315997 53

Водосточна клапа
080680 081687 082424 085944 088808 314938 315928 53

Капчук
080765 081762 082448 085968 088907 314952 315959 53

Разклонение 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

Гривна за тръба
с болт за ухо, 2 броя 080819 081816 082356 085975 088945 314969 315966 53

Колектор за дъжд. вода 
DN 53 
със защита с/у преливане
с 3/4” щуцер за маркуч и
3/4” щуцер за резервоар

074504 079509 53

Колектор за дъжд. вода 
DN 75 
със защита с/у преливане
с 3/4” щуцер за маркуч и
3/4” щуцер за резервоар

074511 079516 084381 085678 088822 75

Щуцер на колектора 
за дъждовна вода 
DN 53 за водосточни
тръби с външен диаметър
45,6 - 62,2 мм

079547

Артикул
Сив Кафяв

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чествоБял Антрацит Меден цвят Зелен Сребрист

Система от водосточни тръби DN 53

Aртикул
Сив Кафяв

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Aртикул
Сив Кафяв

eAN-Nr. 4002644... Дълж.
в м

RG/
 DN

Коли-
чество

Олуци Duplex в сиво и кафяво

Олук Duplex 080314 081311 3,0

080338 081335 2,0

Скрепителна
снадка за олук 080413 081410

Тапа  
за ляво и дясно  080420 081427

Щуцер
080444 081441

Ъглов елемент*  
вътрешен и външен 080468 081465

Клема за олук
регулируема 080529 081526

Държач за
гофрирани плочи  
от 2 части, поцинкован, 2 бр  

081236

Плоска стом. лента  
поцинкована, 2 бр 081267

Огънато желязо 
поцинковано, 2 бр 081274

Цедка
080833 53

Специално
лепило 
100 г 

081854

Специален
почистващ
препарат 100 г 

081861

Принадлежности за олуци и водосточни тръби

Marley “Без листа”
лесен монтаж в
полукръгли олуци

071572 2 x 1 м = 2 м 100–150

071565 2 x 2 м = 4 м 100–150

Poly-Net “Стоп на листата”
от полиетилен,
за вграждане
в полукръгли
олуци 

071398 100–125

071534 150–180

Щуцер на 
резервоар
за маркуч 3/4”

079554

Кран за вода
3/4” за водни резервоари

079561

Болтове с ухо - 
комплект 200
за монтаж на гривни 
за тръби на сгради с 
допълнителна топлоизолация

508009

Правоъгълен 
олук

088365 314709 315706 3,0 70

088396 314716 315713 2,0 70

088426 1,0 70

Скрепителна
снадка за олук 088457 314747 315744 70

Тапа  
за ляво и дясно 088488 314754 315751 70

Щуцер 088518 314761 315768 70/53

Ъглов елемент, външен* 088549 314778 315775 70

Ъглов елемент,
вътрешен* 088570 314785 315782 70

Клема за олук
088631 314792 315799 70

Клема за олук 
регулируема 088617 70

Държач за гоф-
рирани плочи  
поцинкован, 2 бр.

081236 70

Плоска стом. лента 
поцинкована, 2 бр. 081267

Огънато желязо 
поцинкована, 2 бр. 081274

Скоба за олук  
поцинкована, с 
пластм. покритие

088662 314815 315812

Цедка
080833 53

Специално
лепило 100 г 081854

Специален
почистващ
препарат 100 г 081861
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Доставя удоволствие, когато работи:
системите на Marley за ново строителство и ремонти
„Всичко със система“ – при Marley това означава: интелигентна техника, модерен дизайн и
лесен монтаж. При всички продукти на Marley можете да разчитате на нашето know-how.

Ревизионни капаци

Кабелна защита

Водопроводи

Врати тип “Хармоника”

Вентилационна техника

Санитария

Отводняване на сгради

Олуци

www.marley.bg


