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Descrierea sistemelor de drenaj

În calitate de expert în domeniul soluțiilor pentru rețele de 
canalizare, TeraPlast completează portofoliul său de sisteme 
cu soluții pentru drenajul apei, punând la dispoziția clienților 
săi trei sisteme de drenaj din care aceștia pot opta, în funcție 
de aplicația pe care o au de executat, astfel:

• Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi rigide cu fante 
fabricate din PVC cu perete compact.

• Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu 
fante, fabricate din PVC gofrat.

• Sistemul pentru drenaj ce utilizează țevi flexibile cu fante 
fabricate din PE corugat cu perete dublu. 

Toate aceste sisteme se pot utiliza pentru drenajul apelor 
subterane, în cazul diferitelor aplicații cum sunt sistemele de 
drenaj de suprafață și de adâncime, subtraversări și drenaje 
pentru drumuri, căi ferate, construcții de stadioane dar și 
alte construcții civile sau industriale, amenajări hidrotehnice 
sau diferite aplicații în agricultură. Alegerea soluției optime, 
respectiv a sistemului, urmând să se facă în funcție de aplicația 
ce urmează să fie pusă în operă și cerințele de rigiditate impuse 
de aplicația respectivă.

Durata de viață a sistemelor de drenaj realizate din PVC sau PE 
este estimată la minim 50 de ani.

Aceste sisteme cu rezistență mare la coroziune se pot instala 
simplu și extrem de rapid, in special în cazul sistemelor ce au 
în componență tevile livrate in colaci. Întreținerea și curățarea 
sistemelor se poate face cu usurință.

Sistemul de drenaj cu țevi rigide cu 
fante din PVC cu perete compact 

TeraPlast produce țevi din PVC-U cu perete compact, rigide, 
pentru drenaj prevăzute cu mufă și garnitură elastomerică, cu 
diametre cuprinse între 110 și 400 mm, în clasele de rigiditatea 
inelară  SN4 și SN8. Țevile se produc în bare cu mufă și garnitura 
montată, cu lungimea de 6m.

Acest tip de sistem se utilizeaza pentru drenarea apelor 
subterane in special în condiții mai deosebite în care încărcările 
statice și dinamice sunt ridicate, cum sunt aplicațiile din 
domeniul feroviar, rutier cu clase mari de încarcare, etc. Pe 
lângă aplicații clasice, ca cele descrise mai sus acest tip de 
sistem se poate utiliza și pentru colectarea levigatului la 
depozitele de deșeuri solide, sau captarea biogazului din 
depozitele de deșeuri menajere.

Temperatura max.acceptabilă a fluidului vehiculat este de 60°C.

Caracteristicile fizico-chimice și implicit avantajele acestui 
sistem sunt similare cu cele ale sistemului din PVC-U, descrise în 
capitolul Tevi si Fitinguri din PVC-U pentru canalizări exterioare. 

Țevile pentru drenaj sunt fabricate conform standardului 
SF 97/2015, prin executarea unei operații suplimentare de 
frezare a unor fante pe circumferința țevilor din PVC compact, 
cu ajutorul unui utilaj specializat. Fantele se realizează 
perpendicular pe axa țevii.

Drainage systems description

As an expert in the field of sewer solutions, TeraPlast 
completes its portfolio of drainage solutions systems, 
providing its customers three drainage systems from which 
they can choose, depending on the application they have to 
execute, so:

• Drainage system using rigid pipes made of PVC and PVC 
slotted compact wall pipes.

• Drainage system using slotted PVC corrugated flexible 
pipes.

• Drainage system using slotted flexible pipes made of 
double-walled corrugated PE.

All these systems can be used for drainage of groundwater 
in various applications such as surface and depth drainage 
systems, undercrossing and drainage for roads and railways, 
construction of stadiums and other civil or industrial 
buildings, hydro-technical improvements or different 
agricultural applications. The optimal solution, respectively 
choose of the optimal system will be made depending on 
the application that is going to be installed and stiffness 
requirements imposed by the application.

The life of drainage systems made of PVC or PE is estimated 
at a minimum 50 years.

These systems with high corrosion resistance can be 
installed simple and very quickly, especially if the systems 
are made up of pipes supplied in coils. Systems maintenance 
and cleaning can be done easily.

The PVC compact rigid slotted wall 
pipe system

TeraPlast produce PVC drainage rigid pipes with compact 
wall, provided with socket and elastomeric sealing gasket, 
with diameters between 110 and 400 mm, in ring stiffness 
classes SN4 and SN8. The pipes are produced in 6m length 
bars with socket and sealing gasket. 

This type of system is used for drainage of groundwater, 
especially in special conditions in which static and dynamic 
loads are high, as are applications in railways, roads with 
high class traffic, etc. In addition to traditional applications, 
such as those described above this system can also be used 
to collect leachate from solid landfills or biogas capture from 
waste landfills.

The maximum acceptable temperature of the fluid is 60°C.

The physico-chemical proprieties and implicit advantages of 
this system are similar to those of PVC-U system, described 
in Chapter PVC-U Sewer pipes and fittings.

Drainage pipes are manufactured according to the SF 
97/2015 standard, by executing an additional operation of 
slot milling on the circumference of compact PVC pipes, using 
a special machine. The slots are executed perpendicular to 
the axis of the pipe.
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The slots have dimensions of 1,00mm and 2,00mm with a 
distance of 10,00mm them.

The pipes can be made with 1, 2, 3 or 4 rows of slots.

Depending on the executed number of rows of slots, results 
the opening degree.

Thus we have:

• 4 rows of slots - 360°
• 3 rows of slots - 270°
• 2 rows of slots - 180°
• 1 row of slots - 90°

For this type of pipes can be used injected PVC SN4 or SN8 
fittings, presented in detailed in Chapter Chapter PVC-U 
Sewer pipes and fittings which are perfectly compatible with.

The slotted PVC corrugated flexible 
wall drainage pipe system 

The slotted PVC corrugated flexible wall drainage pipe 
system is a complete system comprising of PVC pipe with a 
single wall, which is mainly used for draining groundwater in 
residential applications, for protection against moisture and 
groundwater acting on the foundations and walls, roadside 
traffic areas, sports fields or in agriculture, grassland or 
other type of lands, or for water dispersal and infiltration 
from micro-treatment plant. 

Generally is recommended to use this system for relatively 
simple applications that do not require ring stiffness 
conditions.

Diameter range of this system includes pipes with diameters 
between 50 and 160mm.

The pipes are produced and delivered in coils with lengths of 
50m. Each seat is equiped with a special double coupler for 
connecting with the next section.

Pipes are also available and can be ordered with a synthetic 
filter coating. (Pipes are encased in a geotextile cloth).

The maximum acceptable temperature of the fluid is 60°C.

Drainage pipes are manufactured by extrusion according SR 
EN61386-23: 2004 by execution of slits on the circumference 
of corrugated PVC pipes using a specialized machine. The 
slots are executed perpendicular to the axis of the pipe.

The pipes are provided with slits all around their 
circumference (360°).

 Correspondence between the number of slots on section and 
the free receiving surface (in cm2/m) can be checked in the 
following part of the catalog presenting the range in detail.

The system is completed by a range of molded fittings 
manufactured specifically for this type of pipe.

The slotted PE flexible double wall 

Fantele au dimensiuni de 1,00mm și 2,00mm cu o distanță de 
10,00mm între acestea.

Țevile se pot realiza cu 1, 2, 3 sau 4 rânduri de fante.

În funcție de numarul rândurilor de fante executate, rezultă 
gradul de deschidere.

Astfel vom avea :

• Cu 4 rânduri de fante - 360°
• Cu 3 rânduri de fante - 270°
• Cu 2 rânduri de fante - 180°
• Cu 1 rând de fante - 90°

Pentru acest tip de țevi se pot utiliza fitingurile injectate din 
PVC SN4 sau SN8, prezentate detaliat în cadrul capitolului de 
țevi și fitinguri din PVC-U pentru canalizări exterioare cu care 
sunt perfect compatibile.

Sistemul de drenaj cu țevi flexibile cu 
fante din PVC cu perete gofrat 

Sistemul de tevi flexibile din PVC gofrat pentru drenaj este un 
sistem complet ce cuprinde țevi din PVC cu un singur perete, 
ce se utilizează în special pentru drenarea apelor subterane 
în aplicații rezidențiale, pentru protecția împotriva umezelii și 
a apelor freatice ce acționează asupra fundațiilor și zidurilor, 
pe marginea drumurilor, în afara zonelor cu trafic, terenuri de 
sport sau în agricultură, pentru drenajul pajiștilor sau altor 
terenuri sau pentru disiparea și infiltrarea apelor provenite 
din micro-stații de epurare. În general utilizarea acestui sistem 
este recomandată pentru aplicații relative simple ce nu impun 
condiții de rigiditate inelară.

Gama de diametre a acestui sistem cuprinde țevi cu diametrul 
cuprins între 50 și 160mm.

Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi de 50m. 
Fiecare colac fiind prevazut cu o mufa special dublă pentru 
conectarea cu tronsonul următor.

De asemenea țevile sunt disponibile și se pot comanda și cu 
înveliș din filtru sintetic. (Tevile sunt îmbrăcate într-o pânză de 
geotextil).

Temperatura maximă acceptabilă a fluidului vehiculat este de 
60°C.

Țevile pentru drenaj sunt fabricate prin extrudare conform 
standardului SR EN61386-23:2004, prin executarea unor 
fante pe circumferința țevilor din PVC gofrat, cu ajutorul 
unui utilaj specializat. Fantele se realizează perpendicular pe 
generatoarea țevii.

Tevile sunt prevăzute cu fante pe toată circumferința (360°).

Corespondența între numărul fantelor pe secțiune și suprafața 
liberă de preluare (in cm2/m) se poate consulta în partea 
urmatoare a catalogului ce prezintă detaliat această gamă.

Sistemul este întregit de o gama de fitinguri injectate fabricate 
special pentru acest tip de țeavă.
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corrugated drainage pipe system
The slotted PE flexible double wall corrugated drainage 
pipe system is a complete system comprising of PE double 
wall corrugated pipes, which is used for surface and depth 
drainage systems, undercrossing and drainage for roads, 
railways, stadiums construction and other civil or industrial, 
or other applications where it is required to ensure a high 
ring stiffness.

Corrugated pipes have a smooth inner wall, made in 
medium-density polyethylene, and the outer one, high-
density polyethylene, shaped and glued to the inner wall in 
the contact areas. The corrugated structure provides pipe 
flexibility and a minimum consumption of material per unit 
of length for a given diameter and a ring stiffness.

The system includes flexible pipes for drainage PE double 
wall with diameters between 90 and 200mm in ring stiffness 
classes SN4, SN8 according to EN ISO9969.

External shock resistance is according to EN744 and ring 
flexibility according EN1446. 

The pipes are produced and delivered in coils with different 
lengths depending on pipe diameter. Each seat is equipped 
with a special double coupler for connecting with the next 
section.

The maximum acceptable temperature of the fluid is 40°C.

Drainage pipes are manufactured according to EN 13476-3 SR: 
2009 standard by performing of slots on the circumference of 
corrugated PE pipes using a specialized machine. The slots 
are executed perpendicular to the axis of the pipe.

The pipes are provided with three types of slots: at 360°, 
at 225° and at 135°. The slots through which the water 
enters the tube are located symmetrically around the 
circumference and along the length of the pipe. These 
perforations take about 50 to 100 cm2/m2 of pipe surface for 
free water movement depending on the slot alternative.

The correspondence between the number of slots per section 
and the free surface (in cm2/m) can be found in the following 
part of the catalog that presents in detail this range.

The system is completed by a range of molded fittings made 
specifically for this type of pipe.

TRANSPORT, HANDLING 
AND STORAGE

When transporting pipes, flat-bed vehicles shall be used. The 
bed shall be free from nails and other metallic protuberances, 
which may damage the pipes. Secure the pipes effectively 
before transporting them. 

When handling the pipes, take care to prevent damage. 
Plastics products can be damaged when in contact with sharp 
objects or if dropped, thrown or dragged along the ground.

In case of unloading pipes from the trucks with a crane use 
textile belts.

If loading or unloading pipes using forklifts, ensure that only 

Sistemul de drenaj cu țevi flexibile 
corugate cu fante din PE cu perete dublu 
Sistemul de tevi flexibile corugate din polietilenă  pentru 
drenaj este un sistem complet ce cuprinde țevi din PE 
corugate cu perete dublu, ce se utilizează în sisteme de 
drenaj de suprafață și de adâncime, subtraversări și drenaje 
pentru drumuri, căi ferate, construcții de stadioane dar și alte 
construcții civile sau industriale, sau alte aplicații în care este 
solicitată asigurarea unei rigidități inelare ridicate.

Conductele corugate au peretele interior neted, din polietilenă 
de medie densitate, iar cel exterior, din polietilenă de înaltă 
densitate, profilat și lipit de cel interior în zonele de contact. 
Structura corugată asigură flexibilitatea conductei și un 
consum minim de material pe unitatea de lungime, pentru un 
diametru și o rigiditate inelară date.

Sistemul cuprinde țevi flexibile din PE pentru drenaj cu perete 
dublu cu diametre cuprinse între 90 și 200mm în clasele de 
rigiditatea inelară  SN4, SN8 conform EN ISO9969.

Rezistența la șoc exterior este conform EN744 iar flexibilitatea 
inelară conform EN1446. 

Țevile se produc și se livrează în colaci cu lungimi diferite, in 
funcție de diametrul țevii. Fiecare colac este prevazut cu o 
mufa specială dublă pentru conectarea cu tronsonul următor.

Temperatura max. acceptabilă a fluidului vehiculat este de 
40°C.

Țevile pentru drenaj sunt fabricate conform standardului 
standardului SR EN 13476-3:2009, prin executarea unor fante pe 
circumferința țevilor din PE gofrat, cu ajutorul unui utilaj specializat. 
Fantele se realizează perpendicular pe generatoarea țevii.

Tevile sunt prevăzute cu trei tipuri de fante: la 360°, la 225° 
și la 135°. Fantele prin care apa pătrunde în tub sunt situate 
simetric pe circumferința și pe toată lungimea țevii. Aceste 
perforații ocupă aproximativ între 50 si 100 cm2/m2 din 
suprafața țevii pentru libera circulație a apei în funcție de 
varianta de perforare.

Corespondența între numărul fantelor pe secțiune și suprafața 
liberă de preluare (în cm2/m) se poate consulta în partea 
urmatoare a catalogului ce prezintă detaliat această gamă.

Sistemul este întregit de o gama de fitinguri injectate, fabricate 
special pentru acest tip de țeavă.

TRANSPORTUL, MANIPULAREA  
ȘI DEPOZITAREA

Când se transportă țevile, se vor utiliza vehicule a căror 
platforme trebuie să fie libere de cuie sau alte protuberanțe 
metalice ce pot deteriora țevile. Asigurați în mod eficient 
conductele înainte de a le transporta. 

La manipularea tevilor asigurați-vă să preveniți deteriorarea 
acestora. Produsele din material plastic pot fi deteriorate 
atunci când în intră în contact cu obiecte ascuțite sau în cazul 
în care cad, sunt aruncate sau târâte pe sol. În cazul descărcării 
țevilor din camioane cu o macara utilizați centuri textile.
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fork lift trucks with smooth forks should be used. 

The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.

We recommend special attention to handling pipes and 
fittings when the ambient temperature is below -5°C.

When storing pipes and fittings on site, the contractor must 
provide adequate space for storage. The pipes have to be 
stored on flat surfaces without sharp objects (stones or 
bumps). We recommend to keep the fittings in the original 
packaging as much as possible. If there is not available a 
covered space, fittings can be kept also outdoors.

When stored on a longer term (6+ months) it is recommended 
to protect pipes from solar radiation in a manner that does 
not obstruct the ventilation and also to remove the pipes 
seals and keeping them in a place protected from intense 
sunlight and high temperatures.

More information regarding the handling and storage of PVC 
rigid pipes for drainage that are delivered in bars you can 
find up in Chapter PVC-U Pipes and fittings for sewer.

 
Installation

Trench Excavation

It is recommended that the trench excavation not run long 
before installing pipes. The trench should be covered as 
soon as possible after installing the pipes, if possible, even 
in the same day.

Working in open trenches is a potential danger. You should 
provide protection of the trench walls. Make sure that when 
operators are in the ditch the movement of equipment can 
not cause the collapse of the trench and there are no other 
objects that may fall into the ditch. The trench base should 
provide sufficient space for pipes joining and achievement 
in properly conditions of the soil compaction and do not 
reduce the positive influence of soil on pipes.

More information regarding the type of the trench you can 
find up in Chapter PVC-U Pipes and fittings for sewer.

Preparation of the bed assembly and pipes installation

After performing the trench, the first step is to cover the walls 
and base of the trench with a geotextile.

After this you have to execute the drainage pipe support bed 
with gravel of graded 3-5mm and minimum 10cm thickness.

Some space shall be provided under the planned position of 
the socket. 

Ground water swelling up in the trench should be prevented 
with suitable de-watering.

În cazul în care țevile se încarcă sau descarcă folosind 
stivuitoare, asigurați-vă să fie folosite numai motostivuitoarele 
cu furci netede. Rezistența la impact a produselor din plastic 
este redusă la temperaturi foarte scăzute și în astfel de condiții, 
o atenție suplimentară trebuie acordată în timpul manipulării 
pentru a se evita orice impact cu obiecte ascuțite la momentul 
manipulării, încărcării sau descărcării. Recomandăm o atenție 
deosebită la manevrarea țevilor și fitingurilor în cazul în care 
temperatura este sub -5°C.

La depozitarea țevilor și fitingurilor în șantier, constructorul 
trebuie să asigure un spațiu adecvat pentru depozitarea acestora. 
Țevile trebuie depozitate pe suprafețe plane, fără obiecte ascuțite 
(pietre sau proeminențe). Fitingurile se recomandă sa fie pastrate 
în ambalajul original cât mai mult cu putință. Dacă nu există un 
spatiu acoperit se pot păstra și în exterior.

În cazul depozitării pe o perioadă mai îndelungată (peste 
6 luni) se recomandă protejarea țevilor de radiatiile 
solare astfel încât sa nu se împiedice aerisirea acestora și 
deasemenea demontarea garniturilor țevilor și păstrarea 
acestora într-un spațiu ferit de radiații solare puternice și 
temperaturi ridicate.

Mai multe informații cu privire la manipularea si depozitarea 
tevilor rigide din PVC pentru drenaj ce se livrează in bare gasiți 
la capitolui Țevi si fitinguri din PVC-U pentru canalizări 
exterioare.

Instalarea

Excavarea șanțului de montaj

Se recomandă ca excavarea sanțului să nu se execute cu mult timp 
înainte de instalarea țevilor. Șanțul trebuie acoperit cat mai repede 
după instalarea țevilor, daca este posibil, chiar în aceeași zi. 

Lucrul în santuri deschise prezintă un potențial pericol. Se 
recomandă asigurarea pereților șanțului. Asigurați-vă ca 
atunci când operatorii sunt în șanț mișcarea echipamentelor 
de pe mal nu poate provoca prăbușirea șantului și nu există 
alte obiecte ce pot cădea în șanț. Baza șanțului trebuie 
să asigure un spațiu suficient pentru îmbinarea țevilor și 
realizarea in mod corespunzător a compactării și nu trebuie 
să reducă influența pozitivă a solului asupra țevilor. 

Mai multe informații cu privire la tipurile de șanț gasiți 
la capitolui Țevi si fitinguri din PVC-U pentru canalizări 
exterioare și sunt aplicabile în special în cazul instalării unor 
sisteme de drenaj în conditii dificile de lucru. 

Pregătirea patului de montaj și instalarea țevilor

După executarea șanțului primul pas constă în acoperirea 
pereților si bazei șanțului cu un material geotextil.

Urmează executarea patului suport al țevii de drenaj din pietriș 
cu granulometrie 3-5mm și cu o grosime de minim 10cm.

Este indicat să se asigure un mic spațiu în zonele în care se 
vor poziționa mufele țevilor.

În cazul apariției apei în șanț din pânza freatică se vor lua 
masuri de evacuare a acesteia cu echipamente adecvate. 
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Installation of the sistem

Before the pipe installation, it is necessary to check pipes 
and fittings of any potential damage. Flow direction is from 
the pipe spigot end to the pipe socket. For this reason it is 
recommended to begin installation from the downstream 
part of the section working upwards. Each pipe and fittings 
will be installed according the slope of the project. Lay the 
pipe in the trench so that it bears evenly on the bedding 
throughout its length.

The rigid PVC pipes for drainage with gasket are properly 
chamfered when coming from the factory. Pipes cut on the 
site will be cut at an angle of 90° to their horizontal axis then 
deburr the  cut end and execute a new chamfer with a file at 
an angle of 15°.

The corrugated flexible pipes can be cut extremely simple 
with a fine-toothed saw, perpendicular to the axis pipe in the 
lowest point of corrugation and then deburr. For this type of 
pipes there is not necessary the chamfer.

More detailed instructions regarding the installation of rigid 
PVC pipes for drainage pipes you can find up in Chapter 
PVC-U Pipes and fittings for sewer and are applicable to the 
drainage pipe installation systems PVC rigid.

Backfilling and compactation

Once the pipeline has been installed, you can start filling in 
the pack. 

The filler used will still be graded gravel of 3-5mm and will 
run in of 20 cm compacted layers.

This continues until the filler pipe exceeds the upper part of 
the pipe with 40 cm, then cover with the two loose ends of 
the geotextile.

The filling is completed with layers of the excavated material 
(earth), which are compacted.

It is important that compaction is done with the right 
equipment and to supervise the work so that on the working 
period to do not cross over excavation with heavy machinery.

Instalarea sistemului

Înainte de instalare, se vor verifica țevile și fitingurile și 
existența eventualelor defecte. Direcția de curgere este de la 
capatul țevii cu mufă catre capatul fără mufă al țevii. Din acest 
motiv este recomandat sa se înceapă instalarea din zona de 
jos (cota inferioară) a secțiunii de lucru către partea superioară 
(cota superioară). Fiecare țeavă și fiting se vor instala conform 
pantei prevăzute în proiect. Întindeți țeava în șanț astfel încât 
sa fie uniform așezată pe toată lungimea sa pe patul șanțului.

Țevile rigide din PVC cu mufă și garnitura pentru drenaj sunt 
prevazute din fabricație cu un șanfren. Țevile ce se vor debita 
în șantier se vor tăia la un unghi de 90° față de axa orizontală 
după care taietura se va debavura și apoi cu ajutorul unei 
pile se va executa un nou șanfren la un unghi de 15°.

În cazul țevilor flexibile gofrate sau corugate, acestea se 
pot tăia extrem de simplu cu un fierăstrău cu dinți fini, 
perpendicular pe axa țevii în punctul minim de corugare iar 
apoi se debavurează, în acest caz nefiind necesar sanfrenul.

Instrucțiuni mai detaliate în ceea ce privește instalarea țevilor 
rigide din PVC pentru drenaj gasiți la capitolui Țevi si fitinguri 
din PVC-U pentru canalizări exterioare și sunt aplicabile și în 
cazul instalării sisteme de drenaj cu țevi rigide din PVC. 

Umplutura și compactarea șanțului

Odată ce conducta a fost instalată se poate începe umplerea 
șanțului în jurul tubului de drenaj.

Umplutura utilizată va fi tot pietriș cu granulometrie de 3-5mm 
și se va executa în straturi de 20 de cm care se compactează.

Se continuă astfel până ce materialul de umplutură 
depășește partea superioară a țevii cu 40 de cm, apoi se 
acopera cu cele două capete libere ale materialului geotextil.

Umplutura se finalizează cu straturi din materialul excavat 
(pamânt), care se compactează.

Este important ca compactarea să se efectueze cu 
echipamente potrivite și sa se supravegheze lucrarea astfel 
încât pe perioada lucrărilor să nu se treacă cu utilaje grele 
peste săpătură. 

Pietriș cu 
granulometrie fină 
Crushed fine grain

Pietriș cu 
granulometrie fină 
Crushed fine grain

Țeava
Pipe

Țeava
Pipe

Material geotextil 
Geotextile

Material geotextil 
Geotextile
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  ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / DRAINAGE PIPES AND FITTINGS

Cod articol Diametrul
De (mm)

Grosime
s (mm)

Nr.
fante

Deschidere
grd

Nr. 
fante/ 

m

Supraf. 
permeabilă

pe ml in 
(cm2)

Lu
(mm)

b
(mm)

VDR110032F200I6000 110 3.2 4 360 83 353 6 10
VDR125032F200I6000 125 3.2 4 360 83 433 6 10
VDR160040F200I6000 160 4.0 4 360 83 600 6 10
VDR200049F200I6000 200 4.9 4 360 83 627 6 10
VDR250062F200I6000 250 6.2 4 360 83 640 6 10
VDR315077F200I6000 315 7.7 4 360 83 647 6 10
VDR400098F200I6000 400 9.8 4 360 83 647 6 10

VDR110032F200I2706 110 3.2 3 270 83 265 6 10
VDR125032F200I2706 125 3.2 3 270 83 325 6 10
VDR160040F200I2706 160 4.0 3 270 83 450 6 10
VDR200049F200I2706 200 4.9 3 270 83 470 6 10
VDR250062F200I2706 250 6.2 3 270 83 480 6 10
VDR315077F200I2706 315 7.7 3 270 83 485 6 10
VDR400098F200I2706 400 9.8 3 270 83 485 6 10

VDR110032F200I1806 110 3.2 2 180 83 177 6 10
VDR125032F200I1806 125 3.2 2 180 83 217 6 10
VDR160040F200I1806 160 4.0 2 180 83 300 6 10
VDR200049F200I1806 200 4.9 2 180 83 313 6 10
VDR250062F200I1806 250 6.2 2 180 83 320 6 10
VDR315077F200I1806 315 7.7 2 180 83 323 6 10
VDR400098F200I1806 400 9.8 2 180 83 323 6 10

VDR110032F200I0906 110 3.2 1 90 83 88 6 10
VDR125032F200I0906 125 3.2 1 90 83 108 6 10
VDR160040F200I0906 160 4.0 1 90 83 150 6 10
VDR200049F200I0906 200 4.9 1 90 83 157 6 10
VDR250062F200I0906 250 6.2 1 90 83 160 6 10
VDR315077F200I0906 315 7.7 1 90 83 162 6 10
VDR400098F200I0906 400 9.8 1 90 83 162 6 10

Cod articol Diametrul
De (mm)

Grosime
s (mm)

Nr.
fante

Deschidere
grd

Nr. 
fante/ 

m

Supraf. 
permeabilă

pe ml in 
(cm2)

Lu
(mm)

b
(mm)

VDR110033F200I6000 110 3.2 4 360 83 353 6 10
VDR125037F200I6000 125 3.7 4 360 83 433 6 10
VDR160047F100I6000 160 4.7 4 360 83 600 6 10
VDR200059F200I6000 200 5.9 4 360 83 627 6 10
VDR250073F200I6000 250 7.3 4 360 83 640 6 10
VDR315092F200I6000 315 9.2 4 360 83 647 6 10
VDR4000117F200I600 400 11.7 4 360 83 647 6 10

VDR110033F200I2706 110 3.2 3 270 83 265 6 10
VDR125037F200I2706 125 3.7 3 270 83 325 6 10
VDR160047F200I2706 160 4.7 3 270 83 450 6 10
VDR200059F200I2706 200 5.9 3 270 83 470 6 10
VDR250073F200I2706 250 7.3 3 270 83 480 6 10
VDR315092F200I2706 315 9.2 3 270 83 485 6 10
VDR400117F200I2706 400 11.7 3 270 83 485 6 10

VDR110033F200I1806 110 3.2 2 180 83 177 6 10
VDR125037F200I1806 125 3.7 2 180 83 217 6 10
VDR160047F200I1806 160 4.7 2 180 83 300 6 10
VDR200059F200I1806 200 5.9 2 180 83 313 6 10
VDR250073F200I1806 250 7.3 2 180 83 320 6 10
VDR315092F200I1806 315 9.2 2 180 83 323 6 10
VDR400117F200I1806 400 11.7 2 180 83 323 6 10

VDR110033F200I0906 110 3.2 1 90 83 88 6 10
VDR125037F200I0906 125 3.7 1 90 83 108 6 10
VDR160047F200I0906 160 4.7 1 90 83 150 6 10
VDR200059F200I0906 200 5.9 1 90 83 157 6 10
VDR250073F200I0906 250 7.3 1 90 83 160 6 10
VDR315092F200I0906 315 9.2 1 90 83 162 6 10
VDR400117F200I0906 400 11.7 1 90 83 162 6 10

Ţevi drenaj PVC COMPACT cu o mufă şi garnitură SN4 - Fante 2mm
PVC  SOLID WALL drainage single socket pipes SN4 - 2mm slot

Ţevi drenaj PVC COMPACT cu o mufă şi garnitură SN8 - Fante 2mm
PVC  SOLID WALL drainage single socket pipes SN8 - 2mm slot
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Țeava
Pipe
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  ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / DRAINAGE PIPES AND FITTINGS

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Nr. fante/
secțiune

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TFL0007 50  50,0 44,0 6  32,0 50
TFL0009 65  65,0 58,0 6  25,0 50
TFL0006 80  80,0 72,0 6  26,3 50
TFL0008 100  100,0 91,0 6  24,9 50
TFL0011 160  159,5 144,0 12  41,3 50

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Nr. fante/
secțiune

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TFD0030 50  50,0 44,0 6  32,0 50
TFD0031 80  80,0 72,0 6  26,3 50
TFD0032 100  100,0 91,0 6  24,9 50

Țevi PVC flexibile drenaj gofrate
PVC  flexible drainage pipes 

Țevi PVC flexibile drenaj gofrate cu filtru sintetic
PVC  flexible drainage pipes with sintetic filter 

DeDi

DiDe
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  ȚEVI ȘI FITINGURI DRENAJ / DRAINAGE PIPES AND FITTINGS

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TVD3VCO090G050C 90 90 74,9  68,5 50
TVD3VCO110G050C 110 110 92,7  76,7 50
TVD3VCO125L050C 125 125 106,2  84,3 50
TVD3VCO140L050C 140 140 120,0  89,9 50
TVD3VCO160L050C 160 160 138,0 96,4 50
TFD0042 200 200 171,0  126,0 25

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TVD2VCO090L050C 90 90 74,9 63,5 50
TVD2VCO110L050C 110 110 92,7 67,9 50
TVD2NCO125L050C 125 125 106,2 72,7 50
TVD2VCO140L050C 140 140 120,0 76,0 50
TVD2NCO160L050C 160 160 138,0 80,0 50

Cod articol DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Supraf. perf.
(cm2/ml)

L colac
[m]

TVD1NCO090L050C 90 90 74,9 34,3 50
TVD1VCO110L050C 110 110 92,7 38,4 50
TVD1NCO125L050C 125 125 106,2 42,2 50
TVD1NCO140L050C 140 140 120,0 44,9 50
TVD1NCO160L050C 160 160 138,0 47,1 50

Tub flexibil drenaj PE cu perete dublu cu fante la 360 de grade
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 360 degrees

Tub flexibil drenaj PE cu perete dublu cu fante la 225 de grade
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 225 degrees

Tub flexibil drenaj PE cu perete dublu cu fante la 135 de grade
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 135 degrees

DeDi
O45

Notă
Fiecare colac se livrează cu o mufă dublă de legatură. 
Lungimea de livrare a colacului se poate modifica la comandă.

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

Notă
Fiecare colac se livrează cu o mufă dublă de legatură. 
Lungimea de livrare a colacului se poate modifica la comandă.

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

Notă
Fiecare colac se livrează cu o mufă dublă de legatură. 
Lungimea de livrare a colacului se poate modifica la comandă.

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

DeDi

O45

DeDi

O45

Cod articol DN
[mm]

AL003966 50
AL003570 63
AL004112 75
MCO090 90
MCO110 110
MCO125 125
MCO140 140
MCO160 160
AU004004 200

Mufă drenaj
PVC drainage coupler

DN


