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ЗАХИСТ
ВАШОГО ДОМУ

Кожен з нас при будівництві будинку
стикається з проблемами відведення
господарсько-побутових стоків, 
зниження і контролю рівня ґрунтових 
вод, а також відведення або зберігання 
дощової води. Наша компанія має 
великий досвід в цій області і може 
забезпечити вас сучасними якісними 
матеріалами і рішеннями, заснованими 
на простих принципах.

ОСНОВНІ 
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Труба Pragma
2. Дренажна труба    
    Pragma
3. Stormbox

4.1 Колодязь дренажний PRO400
4.2 Колодязь дощеприймальний PRO630
4.3 Колодязь дощеприймальними PRO800
4.4 Колодязь для інспекції та обслуговування PRO800
4.5 Колодязь для інспекції та обслуговування PRO1000
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PRAGMA (ПРАГМА) 

НАШІ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ВАШОГО КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ

PRAGMA 

Двошарова труба 
   зі структурованою 

стінкою та гладким 
внутрішнім шаром.

ДРЕНАЖНА ТРУБА 

ПАЙПАЙФ 

Двошарова труба 
   зі структурованою 

стінкою та гладким 
внутрішнім шаром й трьома 

типами перфорації

STORMBOX

Система сбора/
інфільтрації 
води в ґрунт

КОЛОДЯЗЬ PRO

Канализационные/
дренажные колодцы 

для инспекции 
и обслуживания системы 

водоотведения

DN
Внутрішній 

діаметр, 
d i, mm

Зовнішній 
диаметр, 

de, mm

Наружний діаметр 
раструба, 

dy, mm

Довжина 
раструба, 

t mm

Пловна довжина
раструба, 

L1, mm

Вага 1 м труби, кг

SN8 SN10 SN16

OD 160 139 160 184  97   140 1,3 1,3 1,5

OD 200 175 200 227  113   162 1,8 2 2,4

OD 250 220 250 284  129   185 2,8 3 4,3

OD 315  277 315 356  148   211 4,2 4,3 6

OD 400  350 400 450  158   231 6,7 7 8,8

Характеристики:
Кільцева жорсткість SN8 8 kN/m2

ККільцева жорсткість SN10 10 kN/m2

Кільцева жорсткість SN16 16 kN/m2

Кільцева  гнучкість > 30%
Гарантія на герметичність до 0,5bar
Довжина труби L 6 m
Матеріал  PP-B (поліпропілен 
 блок-сополімер)

L1

d yd id e

tL

D
N

/ID
/O

D

З'ЄДНУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ

МУФТА 
ДВОХРАСТРУБНА

МУФТА 
РЕМОНТНА

ПЕРЕХІД 
РЕДУКЦІЙНИЙ ТРІЙНИК 45°, 90°

ЗАГЛУШКА ВІДВІД 15°, 30°, 45°, 90° ПЕРЕХОДІДНЕ КІЛЬЦЕ 
НА ТРУБУ ПВХ

КІЛЬЦЕ
УЩІЛЬНЮЮЧЕ 

PRAGMA

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА ДІЛЯНЦІ ВАМ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ:

У НАС Є ДОСВІД. МИ ХОЧЕМО ЇМ ПОДІЛИТИСЯ.

Розмірна лінейка труби Pragma нараховуе 15 діаметрів від OD160 до ID1000

Ось уже 30 років ми виробляємо, поставляємо в Україну і удосконалюємо системи водовідведення на об'єктах різного рівня 
складності, таких як стоянки, аеропорти, стадіони. Набутий досвід використовується і в рішеннях з водовідведення для ваших 
заміських будинків. Ми завжди прагнемо до того, щоб наші клієнти мали чітке уявлення про те як функціюють елементи системи. 
Правильна реалізація проекту з водовідведення зробить ваше життя комфортнішим. Ми з гордістю пропонуємо вам ознайомитися в 
цій брошурі з усіма складовими компонентами монтажу в системі зовнішнього водовідведення.

Двошарові труби Pragma розроблені для застосування в системах безнапірної 
зовнішньої каналізації, водовідведення та дренажу. труба поставляється
з розтрубом і ущільнювальним кільцем, монтаж не вимагає ніяких спеціальних
пристосувань. Труби Пайплайф стійкі до впливу атмосферних чинників, 
хімічно агресивних стоків, механічних навантажень і не схильні до
замулювання. Гарантований термін експлуатації становить не менше 50 років
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ДРЕНАЖНА 
ТРУБА PRAGMA 

уходить з колодця самотягом

STORMBOX

Размер блока: 1200 х 600 х 300 мм

DN
Кількість прорізей 

у впадині Тип перфорації 
Ширина 

прорізі, мм
Довжина 

прорізі, мм
Кількість прорізей 

на 1 м труби

OD 160 2

LP

1,2 42 108

OD 200 2 1,2 49 92

OD 250 2 1,2 49 92

OD 315 2 1,2 60 74

OD 400 2 1,2 75 58

OD 160 4

LP

LP

220°

12 0o

1,2 23 216

OD 200 4 1,2 26 184

OD 250 4 1,2 26 184

OD 315 4 1,2 32 148

OD 400 4 1,2 39 116

OD 160 6

MP

TP

TP

MP

12 0o

1,2 16 324

OD 200 6 1,2 19 276

OD 250 6 1,2 19 276

OD 315 6 1,2 22 222

OD 400 6 1,2 27 174

Кількість 
людей

ТИП ГРУНТА 
ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

СУГЛИНКИ, 
низька пронизаність

0,25 м/доба

4 12 блоків 3,6х1,2х0,6м

6 18 блоків 3,6х1,8х0,6м

8 32 блока 4,8х2,4х0,6м

10 40 блоків 6х2,4х0,6м

СУГЛИНКИ, 
низька пронизаність

0,5 м/доба

4 4 блоків 1,2х1,2х0,6м

6 6 блоків 1,2х1,8х0,6

8 8 блоків 2,4х1,2х0,6

10 12 блоків 3,6х1,2х0,6

ПІСОК
добра проонизаність

1 м/доба

4 2 блока 1,2х1,2х0,3м

6 2 блока 1,2х1,2х0,3м

8 4 блока 2,4х1,2х0,3м

10 6 блоків 2,4х1,8х0,3м

Дренажна труба PRAGMA

Дренажна труба c геотекстильним 
фільтром

РЕКОМЕНДАЦії ПО МОНТАЖУ

Система Raineo повинна бути розміщена ниже глибини 
промерзання, но вище уровня ґрунтовках вод.

У разі розміщення системи вище глибини промерзання,
необхідно передбачити утеплення системи шаром

пінополістиролу товщиною 100 мм.

Захист приміщень, що знаходяться нижче рівня ґрунту - найважливіше 
завдання при будівництві або ремонті заміського будинку. підвищена
вологість в підвальних і цокольних приміщеннях, викликає утворення 
цвілі, яка може істотно вплинути на ваше здоров'я. Часто, навіть 
заглиблення всього лише на півтора - два метри, призводить до появи 
вологи в підвальних приміщеннях будівлі

Найкращим вирішенням проблем є гідроізоляція підвалу і пристрій 
пристінного дренажу будівлі. Найчастіше, інженерна підготовка 
обмежується лише гідроізоляцією підвалу. Це, безумовно, допомагає 
вирішити частину можливих проблем, проте, повноцінна і ефективна 
робота гідроізоляції можлива тільки в сукупності з пристінним дренажем 
фундаменту
На практиці це нескладний проект з порівняно невисокими витратами, 
що сприяє його популярності і широкому застосуванню подібних 
комплексних систем
Конструктивно - це укладені по периметру дренажні труби Pragma, які 
використовуються для відводу води, що розташовуються на глибині від 
тридцяти до п'ятдесяти сантиметрів нижче основи фундаменту. На кутах 
будинку, в місцях з'єднання труб, встановлюються оглядові колодязі 
серії PRO. Система труб Pragma і колодязів замкнута на останній, 
розташований в самому низькому місці ділянки колодязь. З нього вода 
відводиться в зливову каналізацію або природний водойму
У разі, коли точка виведення знаходиться вище рівня приймального 
колодязя, доводиться встановлювати додаткове насосне обладнання, яке 
відповідає за відкачування води. У всіх інших випадках вода
йде з колодязя самопливом

Наступний елемент нашої системи допоможе Вам убезпечити
ділянку від згубного впливу сильних проливних дощів.
Stormbox є частиною системи Raineo і призначений для
збору зливових або господарсько-побутових стічних вод з 
наступною поступовою інфільтрацією в грунт або 
контрольованого скидання в каналізацію, фактично 
попереджаючи підтоплення Вашого заміського ділянки
Ключове слово тут поступовість. Це свого роду буфер,
який знижує динаміку відтоку, вирівнюючи пікове 
навантаження на систему водовідведення, особливо під час 
сильних злив

Система Stormbox може бути також використана і для 
зберігання дощової води (будівництва підземних резервуарів)
за умови ізоляції від грунту, наприклад, за допомогою 
геомембрани. Невелика вага і легкість установки, 
масштабованість, універсальність за розмірами 
підключаються труб, високі характеристики, наявність 
горизонтальних і вертикальних каналів для інспекції - ось 
основні характеристики наших блоків Stormbox.
У базовий комплект системи Stormbox входять інфільтраційні 
(дренажні) блоки, піддон для блоків і сполучні кліпси. 
Спеціальні вертикальні і горизонтальні елементи жорсткості 
забезпечують міцність і довговічність при цьому займають 
дуже мало місця. У верхній частині блоку є отвори для 
візуальної інспекції та організації повітрообміну Всі бічні 
сторони блоків мають отвори для з'єднання з каналізаційною 
системою, вентиляційними трубами, а також промивними і 
інспекційними трубами. Блоки з отворами збираються в яруси 
(горизонтально і вертикально), обертаються в захисне 
геоволокно і поміщаються в траншеї на гравій, а в разі 
низької проникності грунту обносяться гравійної обсипанням
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ДЛЯ ТРУБИ PRAGMA

КІНЕТА

КРИШКА T15DW ТЕЛЕСКОПИ

ДНО КОЛОДЦЯ

ТЕЛЕСКОПИ С РЕШІТКАМИ

З'ЄДНАННЯ 7,5°

КОЛОДЯЗІ

PRO400

З'ЄДНАННЯ 15°

ДЕРЖАТЕЛЬ КОРЗИНИ 
ДЛЯ ТЕЛЕСКОПІВ

С РЕШІТКАМИ

КОРЗИНА 
ДЛЯ СМІТТЯ 
МУСОРА PE

ЭКСЦЕНТРИЧНИЙ АДАПТЕР 
ДЛЯ ТРУБИ PRAGMA

 ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ПЛАСТИКОВИЙ КОНУС 

АДАПТЕР 

КІНЕТА

УЩІЛЬНЮЮЧЕ

НА МІСЦІ

ПІД ТЕЛЕСКОП

Наступним елементом, з функціональністю і 
характеристиками якого ми вас познайомимо, 
будуть інспекційні колодязі PRO. Їх основним 
призначенням є контроль за станом і доступ 
до зливової або господарської каналізації. ми
розробили комплексну систему колодязів,
яка поєднує новітні технології з досконалою 
функціональністю. Як і труби PRAGMA, все 
інспекційні колодязі PRO виготовлені з 
поліпропілену. Високоякісний матеріал 
гарантує стійкість до хімічно агресивних 
сточними водам і високих температур. Робоча 
максимальна температура - до 60 ° C; з 
тимчасовим впливом - до 95 ° C.

Інспекційні колодязі PRO400 - це найкраще рішення для різних
застосувань в приватних господарствах. Вони встановлюються швидко і легко
і мають стандартну конфігурацію. Важливою властивістю є можливість 
додаткового регулювання висоти установки люка, що дозволяє
легко регулювати глибину колодязя, коли фактичні позначки глибини не
відповідають тим, які вказані в проекті. конструкція інспекційних
колодязів PRO400 забезпечує можливість контролю і технічного обслуговування 
системи каналізації.
Рекомендована глибина установки для всіх інспекційних колодязів
PRO400 може доходити до 4 м, але не глибше 3 м від рівня грунтових вод.
Приєднуються труби PRAGMA: DN / OD 160 мм і 200 мм
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PRO 630 PRO 800/1000ТЕЛЕСКОП ТЕЛЕСКОП

КІНЕТАКІНЕТА

УЩІЛЬНЮЮЧА
 ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

НА МІСЦІ

АДАПТЕР 
ДЛЯ ТРУБИ PRAGMA

ЭКСЦЕНТРИЧНИЙ 
АДАПТЕР 

ДЛЯ ТРУБИ PRAGMA

З'ЄДНАННЯ 7,5°

З'ЄДНАННЯ 15°

ДНО КОЛОДЦЯ

КОНУС-ПЕРЕХІД ПІД 
БЕТОННУ ПЛИТУ

УЩІЛЬНЮВАЧ
 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕННЯ 

НА МІСЦІ

АДАПТЕР 
ДЛЯ ТРУБИ PRAGMA

КОНУС-ПЕРЕХІД ПІД ТЕЛЕСКОП

ТЕЛЕСКОП-РЕШІТКА ТЕЛЕСКОП

З'ЄДНАННЯ 7,5°

З'ЄДНАННЯ 15°

ЭКСЦЕНТРИЧНИЙ 
АДАПТЕР 

ДЛЯ ТРУБИ PRAGMA

Рекомендована глибина установки для всіх інспекційних 
колодязів PRO630 може доходити до 6 м, але не глибше 5 м 
від рівня
ґрунтових вод.
Приєднуються труби PRAGMA: до DN / OD 315 мм

PRO800 / 1000 є кращим рішенням, коли потрібно огляд,
або технічне обслуговування системи.
Рекомендована глибина установки для всіх інспекційних колодязів 
PRO800 / 1000 може доходити до 6 м, але не глибше 5 м від рівня
грунтових вод. Приєднуються труби PRAGMA: до DN / OD 400 мм
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