
Evacuarea apei de pe  
acoperiş - de-a dreptul perfectă.

Sisteme de jgheaburi

Fă-le cu Marley.
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Material plastic de calitate, necasant ■
Rezistent la intemperii, raze UV şi la temperatură ■
Formă stabilă şi potrivire exactă ■
Montare simplă şi sigură prin îmbinare ■
Compensare controlată a dilataţiei ■

Calitate de varf – Made in Germany ■  

 * vezi condiţiile de garanţie – www.marley.de

Marley: 10 ani de garanţie pentru jgheaburi
Marley Sisteme de jgheaburi – Evacuarea apei de pe 
acoperiş cu Perfecţiune. Dintr-un motiv bine-ntemeiat:

Montajul. Jgheaburile Marley se lipesc sau se îmbină 
pur şi simplu. Asta puteţi face şi dumneavoastră!

Sistemul. Soluţia completă pentru fiecare dimensiune  
şi formă de acoperiş, inclusiv colţuri speciale pentru  
bovindouri, lucarne, pavilioane de grădină, etc.

Know-how. Detalii performante, de ex. sistemul nut- 
camă împiedică dilataţia longitudinală necontrolată a 
jgheabului, iar cârligele metalice reglabile permit o  
reglare simplă a înclinaţiei. jgheabului.

Design. Sistem frumos de burlane fără mufe, cu treceri 
line, o mare diversitate cu o paletă largă de culori, pen tru 
şi mai multe posibilităţi de construcţie.

Extra. Tuning pentru jgheab, de ex.colector de ploaie  
cu supraplin – aşa primiţi apa gratuit.

Durabilitate. Materialele plastice necasante, rezistente 
la temperatură şi raze UV sunt extrem de durabile şi supor-
tă solicitări. La acestea vă oferim garanţie 10 ani!

Inovativ. Marley dezvoltă continuu sistemele de jghea-
buri – astfel ele devin şi mai uşor de montat, mai durabile 
şi vă protejează casa de deteriorările cauzate de apa de 
ploaie.

Preţul. Comparaţi! Un jgheab din material plastic este 
din mai multe puncte de vedere o alternativă convenabilă.

Calitatea. Made in Germany – rezistenţă îndelungată, 
calitate optimă.

Ţineţi-vă casa la loc uscat: Sistemele de jghea-
buri Marley sunt soluţii profesionale verificate 
pentru evacuarea apei de pe acoperiş, de calita-
te, ieftine, uşor de montat. Jgheaburile Marley 
oferă pereţilor dvs. şi fundaţiilor o protecţie 
sigură la apa de ploaie.

Jgheaburi Marley – 
şi totul este uscat
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Care este pentru mine cea mai potrivită?
Jgheaburile şi scurgerile de pe acoperiş sunt de diferite dimensiuni. Care dimensiune 
s-ar potrivi pentru acoperişul dvs. depinde de suprafaţa de bază a acoperişului şi de 
numărul scurgerilor.

Un exemplu: Acoperişul în două ape al unei case cu o lungime de 15 m şi o lăţime de 
10 m ar trebui drenat. Suprafaţa secţiunii casei este de 150 mp. Dacă fiecare latură a 
casei primeşte un racord la burlan, atunci suprafaţa de pe care ar trebui eliminată apa, 
ar fi de 75 mp. După cum se poate vedea şi în tabel, pentru această casă vă trebuie 
un jgheab Marley de RG 125 şi un burlan Marley de DN 105 pe fiecare latură. Dacă 
puneţi două scurgeri pe fiecare latură, atunci suprafaţa secţiunii de pe care trebuie eva-
cuată apa se înjumătăţeşte la 37,5 mp. După cum este prezentat în tabel puteţi să mon-
taţi doar un jgheab Marley RG 100 şi două burlane Marley DN 75 pe fiecare latură.

Cu ajutorul calculatorului nostru pentru jgheaburi puteţi stabili jgheabul 
corespunzător pentru casa dvs şi prin internet: www.marley.de.

Suprafaţa de bază a acoperi-
şului /suprafaţa secţiunii

Dimensiune orientativă (RG) 
pentru jgheaburi semirotunde, 

pătrate sau duplex

Burlan 
Dimensiune orientativă

(DN) în mm

până la  25 m²   RG  70/10-piese DN 53

până la  25 m²   RG  75/10-piese DN 53

până la  51 m²   RG  100/8-piese DN 75/DN 90

până la  100 m²   RG  125/7-piese DN 105/DN 90

până la  159 m²   RG  150/6-piese DN 105

INDICAŢIE

Utilizaţi şi determi-

narea necesarului 

de la pagina 16!



Element de legătură

Jgheab

Nut

Camă

Dilataţie
Funcţie de material, jgheaburile se pot dilata la căldu-
ră. Sistemul Marley de nut-camă compensează această 
dilataţie longitudinală.
În nutul jgheabului se prinde cama elementului de 
legătură. Dilataţia jgheabului este astfel limitată în 
această zonă. Astfel se evită ca jgheabul să fie defor-
mat sau să alunece.

Punctul culminant:  
sistemul nut-camă Marley 

Sistemul nut-camă este integrat la 
■  jgheaburile semirotunde RG 75, 
 RG 100, RG 125 şi RG 150

Înşurubare – înclichetare – gata!
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Sistemul de jgheaburi semirotunde pentru suprafeţe mari de acoperiş sunt cele mai 
potrivite pentru case mari sau garaje. La montaj doar se taie, se înşurubează şi se 
introduce – nu se sudează şi nu se lipeşte cu aliaj. La multele accesoriile se mai adau-
gă de exemplu fâşii de streaşină pentru acoperişuri abrupte, acoperişuri plate sau 
balcoane. Funcţie de solicitări folosiţi suport de jgheab din material plastic sau cârlige 
metalice cu articulaţie rotativă – se elimină îndoirea care vă ia mult timp. Cârligele 
metalice pot fi reglate pentru aducerea la nivel. La comandă primiţi şi colţuri speciale. 

Jgheab semirotund RG 100/125/150 

Avantajele:

 Sortiment bogat

 Durată lungă de viaţă

 Rezistenţă mare la grentate



Înşurubare – înclichetare – gata!

Jgheab profesional pentru suprafeţe  
mici de acoperiş

Jgheab semirotund RG 75

Duplex

Jgheab pătrat

Jgheab semirotund 
RG 75

INDICAŢIE
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Avantajele:

 Sistem de montare pentru  

 case cu grădină

 Colţuri speciale pentru  

 pavilioane

 Suporţi de jgheab reglabili
Cu capacitatea sa de captare pentru suprafeţe de acoperiş de până la 25 mp, jgheabul semi-
rotund RG 75 este ideal pentru casele cu grădină. Montaj pentru meseriaşi amatori: Jgheabul 
semirotund RG 75 se introduce simplu. Şi arată întotdeauna bine -etanşările ştuţurilor, elemente-
le de legătură şi colţurile nu sunt vizibile. Chiar şi trecerile de la burlanul fără mufă sunt line şi 
de-abia se observă: din punct de vedere optic semirotundul RG 75 se armonizează foarte bine 
cu sistemul de jgheaburi semirotunde, de ex pentru construcţii anexe de garaje la casă.

Pentru case pentru o familie sau 
două cu suprafaţa de bază până 
la 100 m²: 

Jgheab semirotund 
RG 125, 7-piese

Pentru acoperişuri mici şi anexe pînă 
la suprafaţa de bază a acoperişului 
de mai mica de 51 m²: 

Jgheab semirotund 
RG 100, 8-piese

Formularul de comandă pe www.marley.de.

Colţurile speciale în execuţie plană 
sunt necesare de ex la balcoane sau construcţii anexe cu 
acoperiş plat care nu au o suprafaţă de bază dreptunghiulară.

Colţurile speciale cu înclinaţie suplimentară 
sunt necesare de ex la lucarne sau construcţii anexe cu acoperiş 
înclinat care nu au o suprafaţă de bază dreptunghiulară.

La cereri speciale: Colţuri speciale pentru toate jgheaburile Marley

Sistemul de indicare a 
culorilor vă ajută la găsi-
rea produ selor în raft!

Pentru case cu grădină, case de 
vacanţe, şi balcoane până la 25 m² 
suprafaţa de bază a acoperişului: 



Imagini jgheab pătrat
în culoarea
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Avantajele:

 Toate culorile

 Lipire rapidă şi sigură

 O multitudine de-posibilităţi  

 de prindere

Jgheabul pătrat Marley, cu o formă foarte frumoasă, se potriveşte perfect 
pentru balcoane şi marchize şi alte suprafeţe mici de acoperiş. Montajul 
unui jgheab pătrat cu burlan DN 53 se face fără etanşare cu adezivul 
special Marley: jgheabul, elementele profilate şi burlanul se lipesc sigure.
Jgheaburile pătrate Marley există, pe lângă culorile cunoscute de gri şi 
maro, şi în alte culori atractive: alb, antracit, verde, argintiu şi culoarea 
cuprului - aşa obţineţi accente colorate cu ajutorul jgheabului!

Lipeşte şi stă.

Jgheab pătrat

Jgheaburile duplex şi cele pătrate se pretează pen-

tru un montaj închis de jur împrejur (la pavilioane cu 

4, 6 sau 8 colţuri) doar cu elemente suplimentare de 

dilataţie. Din acest motiv,  pentru un montaj de jur îm-

prejur luaţi jgheabul semirotund cu dilataţie controlată 

pe lungime.

INDICAŢIE
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Capacitatea de captare a jgheabului duplex este mare. Ideea: Prin forma ei ovală şi 
adâncă poate să preia mai multă apă decât se crede. De aceea, jgheabul duplex se 
pretează împreună cu burlanul DN 53 la drenarea chioşcurilor de grădină sau a maga-
ziei de scule. Montajul se face simplu: Jgheabul şi elementele profilate se lipesc între ele 
cu adeziv special Marley.

Jgheab duplex 

Ceva aşa de mare poate fi atât 
de mic!Avantajele:

 Capacitate mare de captare

 Formă ovală adâncă

 Montaj simplu

Simplu cu rafinament: Suportul de jgheab de la Marley

Un cuprins al posibilită-

ţilor de fixare găsiţi la 

pagina 15.

INDICAŢIE

Aşa decurge: Suporţii regla-
bili prima dată îi înşurubaţi şi 
apoi reglaţi căderea şi panta. 
Aceasta face ca prinderea să 
fie foarte uşoară. La montajul 
de scândura frontală, suportul 
compensează o înclinaţie de 
până la 25°. 
Distanţa dintre suporţi la jghea-
burile duplex şi la cele pătrate 
este de maxim 50 cm!

Special pentru suprafeţe mici de 
acoperiş, care de multe ori se 
acoperă cu plăci ondulate sau 
plăci cu nervuri, Marley a conce-
put un suport cu clemă. Cu acesta 
se pot monta jgheaburile pătrate, 
duplex şi RG 75 şi RG 100 direct 
de placa ondulată sau cu nervuri 
de grosime de 3 până la 16 mm. 
La plăcile cu nervuri duble se 
prinde suportul în spaţiul interme-
diar şi astfel nu sunt vizibile.



8

Cu jgheaburile Marley meşterii amatori pot să-şi ţină casa la loc uscat. Aveţi nevoie de 
următoarele scule: un ferăstrău fin, ruletă de măsurat, sfoară, maşină de înşurubat cu acumu-
lator, ciocan, cântar de apă, foarfecă de tablă, cleşte de sârmă.

În următoarele imagini vă prezentăm fiecare pas al montajului pentru jgheabul semi-
rotund – principiul de bază se regăseşte la toate jgheaburile Marley.

E F
Înainte de fixare trebuie îndoite 
cârligele metalice. Îndoirea merge 
cel mai uşor cu un cleşte de sârmă, 
aşa cum este prezentat în imagine, 
sau în menghină.

Celelalte cârlige metalice se aduc 
la nivel cu această sfoară, se deter-
mină cota pentru îndoirea fiecărui 
cârlig şi se marchează pe cârligele 
metalice. 

G
Cârligele metalice îndoite se 
fixează în degajările din lăteţul de 
acoperiş cu şuruburi spax sau cuie 
corespunzătoare.

A

D
Cu ajutorul sforii se verifică încă  
o dat înclinaţia, la 10 m jgheab, 
trebuie prevăzută înclinaţia de  
2 până la 3 cm .

Distanţa cârligelor metalice 50–70 cm. 
Tăiaţi cu ferăstrăul fante în primul lăteţ 
al acoperişului, de lăţimea cârligului, 
apoi scobiţi, pentru a permite cârligului 
să intre fix în lăteţul acoperişului.

I
Se introduce scurgerea, se stabi-
leşte locul exact al scurgerii şi se 
marchează degajarea pentru  
scurgerea apei.

C
Sfoara dublă de trasare se întinde 
la punctul cel mai înalt şi cel mai 
jos al cârligului metalic de la primul 
cârlig până la ultimul. 

h
Jgheabul se taie la lungimea potrivi-
tă şi se aşează în cârligele metalice. 
Capacul se bagă pur şi simplu.

B
Potriviţi primul cârlig metalic la  
ţigla de acoperiş: muchia din faţă  
a ţiglei de acoperiş trebuie să fie 
⅓ în jgheab Ultimul cârlig metalic 
se montează cu o înclinaţie de  
2–3 cm la 10 m.

Ideal pentru montajul propriu!

Jgheaburi Marley
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P q R

k
Se debavurează muchia de tăiere 
şi se agaţă ştuţul jgheabului peste 
muchia posterioară şi se prinde pes-
te îndoitura din faţă.

J
Tăierea găurii de scurgere merge 
repede şi simplu cu un ferăstrău 
coadă-de-şoarece sau un ferăstrău 
cu dinţi mici. 

M

L
Jgheaburile se îmbină cu un ele-
ment de legătură. Distanţa corectă 
a capetelor jgheabului reiasă din 
marcajele de pe elementul de 
legătură.

Elementul de legătură se agaţă 
peste muchia posterioară şi se 
prinde peste îndoitura din faţă. 
Respectaţi marcajele – sistem  
nut-camă!

N
Fâşiile de streaşină oferă protecţie 
suplimentară la apa de ploaie şi 
zăpadă. Ele se agaţă în muchia 
jgheabului şi se fixează de lăteţul 
acoperişului cu pioneze.

O
Jgheabul gata terminat oferă o 
închidere plăcută din punct de 
vedere estetic pentru acoperiş şi 
protejează pereţii şi fundaţia de 
umiditate.

Ideal pentru montajul propriu!

INDICAŢIE

Fixarea jgheabului:

Pentru ca sistemul nut-camă să funcţioneze, 
e necesar ca fiecare jgheab să fie fixat pe mijloc. 
Funcţie de prinderea pe care o utilizaţi, aceasta se 
face fie printr-un şurub, care va înşurubat prin supor-
tul de material plastic în jgheab (imaginea P), fie 
prin crestarea muchiei din spate şi îndoirea eclisei 
cârligului metalic în degajare (imaginea q şi R).

Pentru a putea agăţa fâşiile de streaşină 

în muchia din spate pe toată lungimea 

jgheabului, trebuie scurtate eclisele cârli-

gelor cu o foarfecă de tablă!
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Tehnica de lipire la jgheaburile duplex şi pătrate. Pe lângă sistemul de îmbinare 
pentru jgheaburile semirotunde, Marley vă oferă şi un sistem sigur şi perfecţionat de lipire 
pentru jgheaburile pătrate şi duplex. Principiul de montaj al celor două sisteme este identic, 
iar particularităţile procesului de lipire cu adezivul special Marley vă sunt prezentate în 
continuare:

A
Gaura pentru scurgere se poate 
tăia cel mai simplu cu un ferăstrău 
coadă-de-şoarece. Este valabil pen-
tru toate lucrările de tăiere cu ferăs-
trăul: Muchiile trebuie să fie bine 
debavurate înainte de lipire.

B
Ştuţul jgheabului se degresează  
şi se curăţă pe partea interioară  
cu agentul de curăţire Marley, iar 
zona de lipire pe partea exterioa-
ră. Apoi se aplică adezivul pe par-
tea interioară a ştuţului.

C
După aplicarea adezivului pe ştu-
ţul jgheabului, piesele se îmbină 
imediat. Ştuţul jgheabului se agaţă 
peste muchia posterioară şi se 
prinde peste îndoitura din faţă.

D
Capacele se curăţă deasemenea 
înainte de lipire şi se aplică pe ele 
un strat subţire de adeziv special 
Marley. Capacele se pot folosi pe 
stânga sau pe dreapta.

E
La îmbinarea a 2 capete de jgheab 
trebuie folosit un element de legă-
tură. Se aplică adezivul pe partea 
interioară a elementului de legătu-
ră şi se împing capetele de jgheab 
în elementul de legătură.

F
Adezivul special Marley şi soluţia 
specială de curăţire Marley sunt 
concepute pentru structura materia-
lului plastic din jgheaburile Marley 
şi ele garantează o îmbinare etan-
şă, sigură şi de durată.

Lipire sigură – curat şi rapid!

Lipeşte-ţi!
Filme referitoare la 

montaj şi instrucţiuni de 

montaj găsiţi la 

INDICAŢIE

www.marley.de

Indicaţii speciale

Adezivul special Marley dizolvă materialul plastic al jgheabului 
şi duce la o sudură la rece a materialului. La lipirea elementelor 
profilate (elemente de legătură, colţuri, capace, ştuţuri) pe 
jgheab poate să curgă afară dacă e prea mult adeziv şi să 
murdărească suprafaţa jgheabului. Aceasta se poate evita dacă 
aplicaţi adezivul întotdeauna pe partea interioară a elementului 
ce urmează a fi lipit şi apoi împingeţi sau introduceţi elementele 
profilate în sau pe jgheab. O aplicare ulterioară a adezivului în 
scopul etanşării locurilor de sudură nu este posibilă.
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Aşa curge: Sistemul de burlane DN 105|90|75|53
Prin sistemul de burlane este dirijată apa de ploaie din jgheab la canal sau într-un puţul 
de scurgere. La montajul sistemului de burlane se introduc piesele individuale. Datorită 
trecerilor line, sistemul de burlane primeşte un aspect deosebit. 

A
Pe ştuţ se bagă un cot şi se măsoa-
ră distanţa la contra-cot. Se va res-
pecta adâncimea de introducere 
de 4 cm şi distanţa la perete.  
La proeminenţe înguste ale acope-
rişului se vor lega direct 2 coturi cu 
racord de coturi.

B
Burlanele Marley se pot tăia simplu 
şi uşor cu un ferăstrău cu dinţi mici. 
Indicaţie: Pentru a obţine o tăietură 
dreaptă ar trebui să folosiţi un dis-
pozitiv pentru tăiere.

C
Capetele de tăiere ale burlanului 
se debavurează bine, în special la 
montarea unui colector de ploaie se 
poate mări prin aceasta considera-
bil capacitatea de captare.

D
Piesele individuale ale sistemului de 
burlane se introduc pur şi simplu 
unele în altele. Datorită adâncimii 
elementelor profilate nu sunt nece-
sare etanşări.

E
Fixarea tuburilor se face cu coliere 
de peretele casei, cu dibluri. Se 
face diferenţa între "coliere cu 
strângere" şi "coliere cu joc".

G
Cu un "colier cu joc" este ghidat 
burlanul la mijloc sau la capătul de 
jos. Se montează şurubul cu cap 
inelar între eclise. Astfel, tubul se 
poate mişca în colier şi poate com-
pensa modificările de lungime 
datorate variaţiilor de temperatură. 

F
Cu un "colier cu strângere" se asi-
gură burlanul la capătul de sus. Se 
montează şurubul cu cap inelar late-
ral la eclisă. Astfel burlanul poate fi 
bine fixat în acel loc. Distanţa dintre 
coliere: 2,00 până la 2,50 m.

h
Burlanele se îmbină cu o mufă 
separată. Capătul burlanului este 
dus spre canalul de apă de ploaie 
printr-un tub de canalizare Marley 
sau se duce într-un puţ de scurgere 
pentru apa de ploaie. 

Instrucţiune de montaj
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Toate culorile Marley 

după RAL - aşa găsiţi

uşor culoarea potrivită.

INDICAŢIE

Culori ale jgheaburilor Marley

– RAL 8029

Culoarea cuprului

Verde – RAL 6005

Antracit – RAL 7016

Gri – RAL 7037

Alb – RAL 9001

Maro – RAL 8017

Argintiu – RAL 9006

Pe ce scrie Marley, 
are calitate înăuntru. 

Culoare în loc de monotonie
Are efect: Sistemele noastre de jgheaburi le primiţi în culorile standard, maro şi gri, dar şi 
în culorile elegante de design antracit, alb, verde, argintiu şi în culoarea cuprului. Funcţie 
de dorinţele dvs puteţi să evidenţiaţi conturul jgheabului sau puteţi să lăsaţi jgheabul în 
fundal. Potriviţi-vă jgheabul, din punct de vedere al culorilor, la casă, faţadă, rama feres-
trei sau la uşa de intrare – sau realizaţi contraste intenţionat. Culorile sunt bine-nţeles 
rezistente la lumină şi intemperii.

Made in Germany – faţă de acest standard de calitate, Marley are obligaţii. 
Începând cu controlul regulat al materiilor prime de calitate, a fiecărui pas de 
producţie, până la controlul permanent a produselor în staţia de intemperii sau 
în laborator. Jgheaburile Marley stabilesc referinţa din punct de vedere al 
durabilităţii şi a calităţii – cu garanţie! 
Nu ne oprim aici: Marley dezvoltă jgheaburile în continuare, astfel încât să fie şi 
mai simple de montat şi ca dvs să vă placă să le montaţi singuri.



Tuning pentru jgheab
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Marley Poly-Net Laubstop se aşează pur şi simplu 
 în jgheab – şi frunzele nu mai au nici o şansă. Ele rămân 
pe suprafaţa curbată, se uscă şi vor fi luate de vânt. Marley 
Poly-Net Laubstop din polietilenă (PE) este rezi stent la sparge-
re, coroziune, temperatură şi 100% reciclabil. Pentru jghea-
buri RG 150-180 RG 100-125 şi jgheaburi pătrate (până la 
RG 100).

Marley Laubfrei se poate 
tăia simplu cu o foarfecă  
stabilă, la lăţimea dorită. 
Prin marcajele din materialul 
plastic puteţi determina rapid 
lăţimea corectă pentru jghea-
bul dvs.

Clipsurile de prindere se 
împing pe îndoitura din faţă 
a jgheabului la o distanţă de 
cca 40 cm.

Marley Laubfrei se prinde 
între muchia posterioară a 
jgheabului şi clipsurile de 
prindere – gata!

Poly-Net tubul cu grilaj Laubstop se 
aşează în jgheab şi el se fixează 
prin propria tensionare. Uşor de pre-
lucrat, deoarece Poly-Net Laubstop 
se livrează la lungimi de 2,00 m.

Marley Laubfrei este acoperirea netedă a 
jgheabului: frunzele nu se aşează - apa de ploaie 
se scurge nestingherită. Montaj simplu prin clipsuri 
de prindere pe îndoitura din faţă a jgheaburilor din 
material plastic sau din metal. Dimensiunea standard 
RG 150 – croire simplă pentru jgheaburi RG 125, 
RG 100 şi RG 75, precum şi pentru jgheabul pătrat. 
100% material plastic reciclabil – rezistent la sparge-
re, coroziune şi temperatură.

Adio, curăţire! 
Marley pentru jghea-
buri fără frunze
Jgheaburile astupate de frunze sunt o problemă 
neplăcută, deoarece apa de ploaie nu se scurge 
cum trebuie. Prin aceasta se periclitează suprafaţa 
construită. Până acum se chema "curăţire". Acum vă 
puteţi proteja eficient jgheabul de frunze! Alegeţi între 
două execuţii efective:

C

B

A



Marley Rainboy

Colector de ploaie
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Cu colectorul de apă de ploaie menajaţi mediul înconju-
rător şi economisiţi bani! Căci apa de ploaie se adună 
de la sine şi puteţi economisi apa de robinet pentru uda-
rea straturilor şi a florilor. Conceput cu rafinament, simplu 
pentru dvs: Colectorul de ploaie Marley are un supraplin 
după principiul vaselor comunicante. Colectorul de ploa-
ie şi rezervorul sunt legate între le printr-un furtun. Dacă 
nivelul apei a atins înălţimea maximă de umplere (nivelul 
de suraplin al rezervorului), apa de ploaie se scurge prin 
burlan în canalizare. Colectorul de ploaie Marley cu 
supraplin există în diverse culori şi mărimi pentru burlane 
de la 45,6 până la 110 mm – se pot monta oricând, 
chiar şi ulterior!

Apă gratis!

Montaj la peretele 
rezervorului (detaliu)

Înălţi- 
mea  
de  
supraplin

Apa de 
ploaie este 
dirijată în 
rezervor/ 
butoi.

înălţimea maxi-
mă de umplere 
a rezervorului/
butoiului = 
înălţimea de 
supraplin

Scurgerea de 
supraplin în 
burlan

cu sistem filtrant şi 
supraplin
Cu Marley Rainboy apa de ploaie nu este doar captată, 
ci ea străbate un sistem filtrant şi ajunge astfel curată în 
rezervorul dvs de ploaie sau de apă. Marley Rainboy 
filtrează şi apa de ploaie impurificată şi de aceea este 
foarte indicat în special pentru instalaţiile de utilizare a 
apei de ploaie. Marley Rainboy de montat în burlane de 
la 87 la 105 mm diametru, din metal sau material plastic.

Colectorul de ploaie Marley 
se introduce simplu pe burlan. 

A

Prin reglarea înălţimii colectoru-
lui de ploaie la muchia 
superioară a rezervorului de 
apă de ploaie se activează 
supraplinul: După principiul 
vaselor comunicante apa curge 
înapoi în burlan, dacă rezer-
vorul este plin.

B

Colectorul de ploaie se leagă 
cu un furtun de ¾-ţol cu rezer-
vorul de ploaie - astfel primiţi 
gratuit apă de ploaie, spre 
bucuria grădinii dvs şi a port-
moneului dvs.

C

INDICAŢIE

O debavurare îngrijită a bur-

lanului măreşte considerabil 

capacitatea de captare!



Marley Rainboy
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Fixare bună!

Suport jgheab duplex, 
reglabil
Montare pe scândura frontală sau pe 
căprior. Suportul este reglabil până la 25 
grade – de ex în cazul scândurii frontale 
a chioşcului de grădină montate în unghi 
drept faţă de înclinaţia acoperişului. Este 
posibilă şi fixarea fără placa de bază de 
scândura frontală verticală.

Suport de plăci ondulate  
şi plăci cu nervuri
Pentru fixarea jgheaburilor duplex şi 
pătrate, RG 75 şi RG 100 cu suportul 
de jgheab din material plasic de placa 
ondulată 8-130/3, profil 76/18 (ondu-
lat mic) şi de plăcile cu nervuri duble. 
Domeniul de prindere de la 3,0 până la 
16,2 mm. 

Suport de jgheaburi pătrate 
Fixarea de scândura frontală verticală. 

Suport de jgheaburi  
pătrate, reglabil (fără fig) 
Suportul este reglabil până la 25 gra-
de – de ex în cazul scândurii frontale 
a caselor de grădină, montate în unghi 
drept faţă de înclinaţia acoperişului.

RG 75 Suport jgheab,  
reglabil
Montare pe scândura frontală sau pe 
căprior. Suportul este reglabil până la 25 
grade – de ex în cazul scândurii frontale 
a caselor de grădină sau caselor din bâr-
ne, montate în unghi drept faţă de înclina-
ţia acoperişului. Este posibilă şi fixarea 
fără placa de bază de scândura frontală 
verticală.

Bandă metalică
Pentru fixarea jgheaburilor duplex şi 
pătrate, RG 75 şi RG 100 cu suportul 
de jgheab din material plastic de lăteţul 
al acoperişului. 

Bandă îndoită
Pentru fixarea jgheaburilor duplex şi 
pătrate, RG 75 şi RG 100 cu suportul 
de jgheab din material plastic, lateral, de 
căprior. 

Cârlig metalic cu articulaţie 
rotativă,reglabil.
Datorită articulaţiei rotative, îndoirea nu 
mai este necesară. Căderea şi înclinaţia 
jgheabului se poate fixa simplu de la câr-
ligul metalic. Pentru jgheaburi RG 100 şi 
RG 125.

Unghi de reglare 
Cu unghiul de reglare se montează 
suporturile de jgheab din matreial plastic 
RG 100 şi RG 125 în cazul scândurilor 
frontale ale caselor de grinzi sau caselor 
de grădină puse în unghi drept faţă de 
înclinaţia acoperişului.

Cârlig metalic
Bine-cunoscuta execuţie a cârligului meta-
lic – zincat sau cu acoperire în culoarea 
jgheabului - pentru jgheabul RG 75, 
100, 125, 150 şi jgheaburile pătra-
te. Se îndoaie cârligele metalice şi se 
montează.

Posibilităţi de fixare

Fixarea jgheaburilor
■ Se respectă distanţa între suporturi de 50 cm pentru jgheaburile  

 duplex şi pătrate.

■ Se respectă distanţa între suporturi de 50 până la 70 cm pentru  

 jgheaburi semirotunde RG 75 până la RG 150.

■ Se ţine cont de înclinaţia de 2 până la 3 mm pe metru.

■ Suportul şi cârligul metalic se montează în aliniament.

Indicaţii
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Articol
Gri Maro Alb Antracit

EAN-Nr. 4002644... Lungime
în m

RG/
 DN
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tea

15

16

16

Cârlig metalic  
zincat, acoperire material  
plastic, cu articulaţie rotativă

071404 076386 083995 085401 100

071411 076393 083988 085418 125

Burlan 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

Mufă 072715 077710 084176 085524 75

072739 077734 084183 085531 105

Cot 45° 073316 078311 084220 085548 75

073361 078366 084206 085296 105

Cot 67° 073415 078410 084244 085562 75

073453 078458 084213 085302 105

Racord  
coturi

073477 078472 084268 085586 75

073491 078496 084275 085593 105

Reducţie
de la 87 mm Ø pe 
burlan DN 75

 073675 75

Clapetă de  
scurgere

073514 078519 084442 085623 75

073538 078533 084459 085630 105

Ramificaţie 45° 073606 078601 084473 085647 75/75

073613 078618 084480 085654 105/75

073637 078632 084497 085661 105/105

Colier
cu şurub cu cap  
inelar, 2 bucăţi

074214 079219 084282 085609 75

074238 079233 084299 085616 105

Sită de frunze
071510 105/75

Streaşini
(pentru acoperiş  
înclinat) lăţime 250 mm

074412 079417 2,00

Streaşini
116 x 72 mm  
(pentru acoperiş plat)

074429 079424 2,00

Colector ploaie
cu supraplin cu 
racord de furtun  
3/4"-şi racord  
de rezervor  
3/4"

074511 079516 084381 085678 75

074535 079530 084411 085692 105

Rainboy 
Colector ploaie  
cu filtru şi supraplin 074542 079592 87-105

Racord 
colector  
ploaie

079578 80/87

Jgheab
semirotund

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

Element de 
legătură jgheaburi

070636 075631 083681 085128 100

070650 075655 083650 085135 125

070667 075662 150

Capac 
stânga/dreapta

070735 075730 083766 085159 100

070759 075754 083759 085166 125

070766 075761 150

Ştuţuri 070834 075839 083827 085227 100/75

070865 075860 083797 085258 125/105

Ştuţuri 070858 075853 083780 085234 125/75

070872 075877 150/105

Colţ, exterior* 070933 075938 083865 085272 100

070957 075952 083858 085289 125

070964 075969 150

Colţ, interior* 070971 075976 083896 085319 100

070988 075983 083889 085326 125

070995 075990 150

Suport de jgheab 
din material plastic

071138 076133 083940 085340 100

071152 076157 083933 085357 125

Unghi de reglare
pentru suport de jgheab din 
material plastic, 4 bucăţi

071183 100/125

Suport plăci  
ondulate
zincat, 2 bucăţi

081236

Cârlig metalic
zincat cu feder  
posterior

071237 25 x 4 100

071251 30 x 4 125

071275 30 x 5 150

Cârlig metalic
zincat, acoperire  
material plastic,  
cu feder posterior

071336 076331 084022 085371 25 x 4 100

071350 076355 084015 085388 30 x 4 125

071374 076379 30 x 5 150

Jgheab semirotund gri, maro, culori speciale alb, antracit

Determinarea necesarului

*Colţuri speciale ca produse cu dimensiuni la comandă cu formular separat de comandă
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Jgheab semirotund 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

Element de  
legătură-jgheaburi 
stânga/dreapta,  
cu etanşare

087320 314136 315133 100

087344 314143 315140 125

087368 150

Capac
stânga/dreapta,  
cu etanşare

087405 314174 315171 100

087429 314181 315188 125

087443 150

Ştuţuri 087481 314204 315201 100/90

087511 314211 315218 125/90

087535 150/90

Colţ, exterior* 087566 314242 315249 100

087597 314259 315256 125

087610 150

Colţ, interior* 087634 314273 315270 100

087665 314280 315287 125

087689 150

Suport de jgheab 
din material plastic

087719 314303 315300 100

087740 314310 315317 125

Unghi de reglare
pentru suport de jgheab din  
material plastic

                 071183 100/125

Suport plăci ondulate
zincat, 2 bucăţi 

                 081236

Cârlig metalic
zincat, acoperire material 
plastic, cu feder posterior

087795 314334 315331 25 x 4 100

087825 314341 315348 30 x 4 125

087849 150

Jgheab semirotund în culoarea cuprului, culori speciale verde şi argintiu

Jgheab semirotund RG 75 gri şi maro

*Colţuri speciale ca produse cu dimensiuni la comandă cu formular separat de comandă

Cârlig metalic
zincat, acoperire material  
plastic, cu articulaţie rotativă

087870 314365 315362 100

087900 314372 315379 125

087924 150

Burlan 088006 314419 315416 3,0 90

088037 2,5 90

088068 314457 315454 1,0 90

Mufă
088105 314471 315478 90

Cot 45°
088150 314488 315485 90

Cot 67°
088174 314501 315508 90

Racord coturi
088181 314648 315645 90

Clapetă de  
scurgere 088211 314525 315522 90

Ramificaţie 45°
088273 314556 315553 90/90

Colier
cu şurub cu cap inelar, 2 bucăţi 088303 314570 315577 90

Colector ploaie
cu supraplin cu racord de furtun  
3/4"-şi manşon de furtun 3/4" 088334 314600 315607 90

Racord colector  
ploaie 
de burlanele DN 80-87

 088327 80-87

Manşon de cauciuc 
pentru racordul burlanului  
DN 53-75-90 la tubul de  
canalizare DN 110

                  088341 53-75-90

Garniturǎ 
DN 80 088310 80

Rainboy
Colector ploaie cu filtru şi  
racord de supraplin pentru  
3/4", hT-DN 50 şi  
tuburi PE Ø 25 şi 32 mm

 088228 87-105 
mm

Jgheab  
semirotund

806068 806099 3,00 m 75

806051 806082 2,00 m 75

Element de  
legătură  
jgheaburi

805849 805856 75

Capac  
pentru stânga şi  
dreapta, cu etanşare

805283 805344 75

Ştuţuri
805290 805351 75/53 

Colţ, exterior*
805320 805382 75

Colţ, interior*
805313 805375 75

Suport de jgheab 
reglabil 805238 805245 75

Suport-plăci  
ondulate  
zincat, 2 bucăţi 

081236

Cârlig 
acoperire material plastic, 
cu feder posterior

805252 805269 75

Bandă metalică, 
zincată, 2 bucăţi 081267

Bandă îndoită 
zincat, 2 bucăţi 081274

Sită de frunze
080833 53
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Jgheab pătrat în culoarea cuprului, culori speciale verde şi argintiu

Jgheab pătrat 080017 081014 082110 085708 3,0 70

080031 081038 082127 085715 2,0 70

080048 081045 082134 085722 1,0 70

Element de  
legătură-jgheaburi 080116 081113 082158 085746 70

Capac 
stânga/dreapta 080123 081120 082165 085753 70

Ştuţuri 080147 081144 082172 085760 70/53

Colţ, exterior* 080154 081151 082189 085777 70

Colţ, interior* 080161 081168 082196 085784 70

Suport de jgheab
080208 081205 082226 085791 70

Suport de jgheab 
reglabil 080222 081229 70

Suport-plăci  
ondulate  
zincat, 2 bucăţi

081236 70

Articol
Gri Maro Alb Antracit

EAN-Nr. 4002644... Lungime
în m

RG/
 DN

Cantita-
tea

Bandă metalică 
zincat, 2 bucăţi 081267 70

Bandă îndoită 
zincat, 2 bucăţi 081274 70

Cârlig metalic  
zincat 080239 70

Cârlig metalic  
zincat, acoperire  
material plastic

080246 081243 082233 085814 70

Colier 
fără şurub cu cap inelar                  082394 53

Sită de frunze
080833 53

Adeziv special  
100 g 081854

Soluţie curăţire  
100 g 081861

Articol
Gri Maro Alb Antracit

EAN-Nr. 4002644... Lungime
în m

RG/
 DN

Cantita-
tea

Jgheab pătrat gri, maro, culori speciale alb, antracit

Articol
Gri Maro

EAN-Nr. 4002644... Lungime
în m

RG/
 DN

Cantita-
tea

Articol
Gri Maro

EAN-Nr. 4002644... Lungime
în m

RG/
 DN

Cantita-
tea

Jgheab duplex gri şi maro

Jgheab duplex 080314 081311 3,0

080338 081335 2,0

Element de legătură 
jgheaburi 080413 081410

Capac pentru 
stânga şi dreapta 080420 081427

Ştuţuri
080444 081441

Colţ* 
exterior/ interior 080468 081465

Suport de jgheab
reglabil 080529 081526

Suport-plăci  
ondulate  
2 -piese, zincat, 2 bucăţi

081236

Bandă metalică, 
zincată, 2 bucăţi 081267

Bandă îndoită,  
zincată, 2 bucăţi 081274

Sită de frunze
080833 53

Adeziv special  
100 g 081854

Soluţie curăţire  
100 g 081861

Jgheab pătrat 088365 314709 315706 3,0 70

088396 314716 315713 2,0 70

088426 1,0 70

Element de  
legătură-jgheaburi 088457 314747 315744 70

Capac  
stânga/dreapta 088488 314754 315751 70

Ştuţuri 088518 314761 315768 70/53

Colţ, exterior* 088549 314778 315775 70

Colţ, interior*
088570 314785 315782 70

Suport de  
jgheab 088631 314792 315799 70

Suport de jgheab 
reglabil 088617 70

Suport-plăci  
ondulate 
zincat, 2 bucăţi

081236 70

Bandă metalică 
zincat, 2 bucăţi 081267

Bandă îndoită 
zincat, 2 bucăţi 081274

Cârlig  
zincat, acoperire  
material plastic

088662 314815 315812

Sită de frunze
080833 53

Adeziv special 
100 g 081854

Soluţie curăţire 
100 g

081861
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Sistemul de burlane DN53 se potriveşte la jgheabul semirotund RG 75, jgheaburi 
pătrate şi duplex.

Burlan 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

Mufă
080666 081663 082318 085876 088778 314884 315874 53

Cot 45°
080703 081700 082660 085203 088846 314891 315881 53

Cot 87°
080710 081717 082677 085210 088877 314907 315898 53

Racord coturi
080734 081731 082691 085869 088884 314990 315997 53

Clapetă de scurgere
080680 081687 082424 085944 088808 314938 315928 53

Evacuare
080765 081762 082448 085968 088907 314952 315959 53

Ramificaţie 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

Colier
cu şurub cu cap inelar, 2 bucăţi 080819 081816 082356 085975 088945 314969 315966 53

Colector ploaie  
cu supraplin cu racord furtun  
3/4"-şi racord rezervor 3/4" 074511 079516 084381 085678 088822

Racord colector  
ploaie 
DN 53 pentru burlane  
45,6 - 62,2 mm  
diametru exterior

079547

Articol
Gri Maro

EAN-Nr. 4002644... Lungime
în m

RG/
 DN

Cantita-
teaAlb Antracit Culoarea cuprului Verde Argintiu

Sistem de burlane DN 53

Accesorii pentru jgheaburi şi burlane

Marley Laubfrei
montaj simplu cu jgheaburi 
semirotunde

071572 2 x 1 m = 2 m 100–150

071565 2 x 2 m = 4 m 100–150

Poly-Net Laubstop
din polietilenă, pentru  
introducere în 
 jgheaburi  
semirotunde 

071398 100–125

071534 150–180

Racord rezervor
pentru furtun 3/4"

079554

Robinet
3/4" pentru rezervor de apă

079561

Set de şuruburi cu 
cap inelar 
pentru montajul colierelor 
de case cu izolaţie termică 
suplimentară

508009
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Impresia comerciantului

E plăcut când funcţionează:
sistemele Marley pentru construcţii noi şi renovări
"Totul ca sistem" – aceasta înseamnă la Marley: tehnică inteligentă, design modern şi montaj uşor. 
Pe know-how-ul nostru vă puteţi baza la toate produsele Marley.

Închideri pentru revizie

Protecţie de cabluri

Instalaţii de apă

Uşi pliante

Instalaţii pentru aerisire

Sanitare

Evacuarea apei din casă

Jgheaburi


