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Wavin KANION – pilnai sukomplektuota stoglovių ir lietvamzdžių 
sistema, skirta lietaus vandens nuvedimui nuo stogų. Originalaus 
elegantiško dizaino sistema išsiskiria sekančiais privalumais:

Wavin KANION – stoglovių ir lietvamzdžių sistema
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www.wavin.lt

UAB „Wavin Baltic“, Kirtimų g. 45, LT-02244 Vilnius
Tel. (8~5) 269 1800, faksas (8~5) 269 1801
El. paštas wb@wavin.lt

 Atlaiko dideles sniego ir ledo apkrovas;

 Plastikas nepraranda atspalvio net esant ilgalaikiam saulės spindulių poveikiui;

 Ypatingai platus spalvų, skersmenų bei jungiamųjų detalių asortimentas;

 Sistemos elementai tarpusavyje sujungiami be specializuotų įrankių, 
nereikalingas klijavimas (išskyrus išorinius dangtelius);

 Sistemai suteikiama  
10-ties metų garantija;

 Platus prekybos  
taškų tinklas.

100 mm
130 mm
160 mm

Efektyvų stogo paviršių (kvadratiniais metrais) galima apskaičiuoti pagal lygtį:       

ESP = (B + C/2) × stogo ilgis
B – horizontalus atstumas nuo kampo iki šelmens     

C – stogo  aukštis

Maksimalus stogo paviršius, nuo kurio galima vandenį nuleisti vienu lietvamzdžiu:  

stoglovio nuolydis 3% (3 mm/m)   

kritulių intensyvumas 75 mm/val.  

Maksimalus stogo  paviršius    (m²)

Latakas 100 mm/ Latakas 130 mm/ Latakas 130 mm/ Latakas 160 mm/

lietvamzdis  75  mm lietvamzdis  90  mm lietvamzdis  110  mm lietvamzdis  110    mm

Galinė nuolaja   66 123 140 189

Centrinė nuolaja 132 246 280 378

Kampo atstumas
nuo nuolajos
didesnis negu 2 m    

Stogo paviršius sumažintas 5%

Kampo atstumas
nuo nuolajos
mažesnis negu 2 m    

Stogo paviršius sumažintas 10%

Išorinė briauna
Sustandina profilį, apsaugo nuo 
deformacijų eksploatacijos metu, 
suteikia vizualinį išskirtinumą

Vidinė briauna
Apsaugo nuo vandens taškymo 
ant pastato fasado

Latako laikiklio tvirtinimas
Latako išorinės briaunos ir 
laikiklio profilių tikslus atitikimas 
garantuoja tvirtą ir patikimą 
sujungimą 

Jungties išorinė briauna
Jungties ir latako profilių 
tikslus atitikimas garantuoja 
saugų ir ilgalaikį abiejų 
elementų susijungimą 

Latako sandarinimo tarpinės
Briaunotos tarpinės, pagamintos 
iš EPDM, užtikrina visos sistemos 
sandarumą net ir tais atvejais, kai 
latakas juda

Latako jungties įdėklas
Apsaugo nuo nešvarumų 
kaupimosi ir užtikrina visos 
sistemos savi-išsivalymą

Varinė

Juoda

Raudona

Balta

Ruda

Matmenys   [mm]

Latakas Lietvamzdis Sistema A B C D E

Kanion 100 100 65 1,6 75 1,8

Kanion 130
130 88 1,6 90 2,0

130 88 1,6 110 2,2

Kanion 160 160 117 1,6 110 2,2

Medžiaga Latakai Lietvamzdžiai Spalva

tamsiai ruda RAL 8017
balta RAL 9010
grafitinė RAL 7016
raudona RAL 3004          
juoda RAL 9017
varinė RAL 8003

pusapvaliai apvalūs

PVC ilg. 2, 3 ir 4 m ilg. 2, 3 ir 4 m

Matmenys   [mm]

Latakas Lietvamzdis Sistema A B C D E

Kanion 100 100 65 1,6 75 1,8

Kanion 130
130 88 1,6 90 2,0

130 88 1,6 110 2,2

Kanion 160 160 117 1,6 110 2,2

Medžiaga Latakai Lietvamzdžiai Spalva

tamsiai ruda RAL 8017
balta RAL 9010
grafitinė RAL 7016
raudona RAL 3004          
juoda RAL 9017
varinė RAL 8003

pusapvaliai apvalūs

PVC ilg. 2, 3 ir 4 m ilg. 2, 3 ir 4 m

Atstumas tarp 
latako laikiklių

Atstumas tarp 
vamzdžio laikiklių

70 cm iki 2 m

Grafitinė


