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De Technicel Drainline Terras 
is een geëxtrudeerd aluminium 
profiel van hoogwaardige 
kwaliteit waar de sleufrooster en 
afwateringsgoot uit één geheel 
ontworpen zijn.
De Technicel Drainline Terras 
is standaard uitgerust met een 
voorgemonteerd Technicel  
Drainline Terras 
verbindingsstuk. Met deze 
toepassing lijnt men niet alleen 

automatisch uit bij het plaatsen 
maar monteert men ook 
waterdicht en supersnel.
De Technicel Drainline Terras 
wordt pas na het bewerken 
voorzien van een anodisatielaag 
wat het voordeel met zich 
meebrengt dat het profiel 
volledig geanodiseerd is. Dat 
vermijdt nadien oxidatie aan de 
zaag of freesnaden.

TECHNICEL DRAINLINE TERRAS 
DISCRETE LIJNAFWATERING  
EN TOEBEHOREN

HULPSTUKKEN BIJ DE TECHNICEL DRAINLINE TERRAS:
 f Inspectieluik standaard

 f Inspectieluik met verticale afvoer dia 75

 f Inspectieluik met horizontale afvoer dia 50

 f Binnenhoeken

 f Buitenhoeken

 f Gesloten eindstukken links

 f Gesloten eindstukken rechts

 f Eindstukken rechts met uitloop dia 50

 f Eindstukken links met uitloop dia 50

 f Verbindingsstukken
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INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
 f Uit één geheel ontworpen geëxtrudeerd 

aluminium profiel met inloopsleufjes van 
10x25mm in de lengterichting.

 f Het aluminium profiel is voorzien van een 
“full”anodisatielaag van 15μm die het profiel 
duurzaam en corrosiebestendig maakt.

 f Toepassing: buiten voor garagedeuren, 
terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver 
of zwembad.

 f Geschikt voor tegels, bij gebruik van klinkers 
dienen de klinkers ingekort te worden.

 f De vrije hoogte bedraagt 73mm.

 f De standaard voorgemonteerde “outliner” zorgt 
voor een perfecte uitlijning en voor een snelle en 
waterdichte montage.

STANDAARDAFMETINGEN

TECHNICEL DRAINLINE TERRAS

Type Lengte  Vrije hoogte Gewicht
(mm) (mm) (kg)

DL100 1000 73 4.120
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INSPECTIELUIK STANDAARD

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
 f Standaard Inspectieluik uit geëxtrudeerd 

aluminium met doorlopende inloopsleufjes van 
10x25mm in de lengterichting.

 f Door deze methode bekomt men geen visuele 
onderbreking.

 f Geschikt als aansluiting op het Technicel 
Drainline Terras lijnafwateringprofiel waardoor 
het mogelijk wordt om eenvoudig te reinigen.

 f Het inspectieluik is voorzien van een “full” 
anodisatielaag van 15μm die het profiel 
duurzaam en corrosiebestendig maakt

 f Toepassing: buiten voor garagedeuren, 
terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver 
of zwembad.

 f Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers 
dienen de klinkers ingekort te worden.

 f Toebehoren: set liftsleutels.

STANDAARDAFMETINGEN

Type Lengte  Vrije hoogte Gewicht
(mm) (mm) (kg)

DL1002 250 65 1.920

Maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.
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INSPECTIELUIK MET 
HORIZONTALE AFVOER

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
 f Inspectieluik met horizontale afvoer dia 50 uit 

geëxtrudeerd aluminium met op de zichtbare 
zijde doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm 
in de lengterichting. Door deze methode bekomt 
men geen visuele onderbreking.

 f Geschikt als aansluiting op het lijnafwatering 
profiel waardoor het mogelijk wordt om niet 
alleen het bestemde afvoerkanaal eenvoudig 
te reinigen maar tevens een horizontale 
aansluiting voor de waterafvoer is voorzien.

 f Het inspectieluik is voorzien van een “full” 
anodisatie-laag van 15μm die het profiel 
duurzaam en corrosiebestendig maakt.

 f Toepassing: buiten voor garagedeuren, 
terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver 
of zwembad.

 f Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers 
dienen de klinkers ingekort te worden 

 f Toebehoren: set liftsleutels.

STANDAARD AFMETINGEN ALU INSPECTIELUIK  
MET HORIZONTALE AFVOER

Type Lengte  Vrije hoogte Gewicht
(mm) (mm) (kg)

DL1003 250 65 1.920

Maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.
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INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

INSPECTIELUIK MET  
VERTICALE AFVOER

 f Inspectieluik met verticale afvoer dia 75 uit 
geëxtrudeerd aluminium met op de zichtbare 
zijde doorlopende inloopsleufjes van 10x25mm 
in de lengterichting. Door deze methode bekomt 
men geen visuele onderbreking.

 f Geschikt als aansluiting op het lijnafwatering 
profiel waardoor het mogelijk wordt om niet 
alleen het afvoerkanaal eenvoudig te reinigen 
maar tevens een verticale aansluiting voor de 
lijnafwatering is voorzien.

 f Het inspectieluik is voorzien van een “full” 
anodisatielaag van 15μm die het profiel 
duurzaam en corrosiebestendig maakt. 

 f Toepassing: buiten voor garagedeuren, 
terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver 
of zwembad.

 f Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers 
dienen de klinkers ingekort te worden

 f Toebehoren: set liftsleutels

STANDAARD AFMETINGEN TECHNICEL DRAINLINE TERRAS  
INSPECTIELUIK

14

13
0

40

Outlet Ø75

Type Lengte  Vrije hoogte Gewicht
(mm) (mm) (kg)

DL1004 250 65 1.920

Maximale belasting: 50 Kn, mits een betonvulling van min 4cm.
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ALU HOEKVERBINDING

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
 f Inwendige hoekverbinding uit geëxtrudeerd

aluminium met doorlopende inloopsleufjes 
van 10x25mm in de lengterichting. Door 
deze methode bekomt men geen visuele 
onderbreking.

 f Geschikt als aansluiting op het Alu
lijnafwateringprofiel.

 f Het inspectieluik is voorzien van een “full”
anodisatie-laag van 15μm die het profiel 
duurzaam en corrosiebestendig maakt.

 f Toepassing: buiten voor garagedeuren,
terrassen, parkeerplaatsen en rondom vijver 
of zwembad. Daar waar een binnenhoek 
verbinding van toepassing is.

 f Geschikt voor tegels. Bij gebruik van klinkers
dienen de klinkers ingekort te worden.

 f De vrije hoogte bedraagt 73 mm.

 f Verkrijgbaar zowel als binnenhoek en
buitenhoek.

STANDAARD AFMETINGEN ALU SIDE-DRAIN 
BINNEN- EN BUITENHOEKVERBINDING

Type Lengte in L  Inbouwhoogte Gewicht
(mm) (mm) (kg)

DL1009/DL1010 500/500 130 4.120

DL1010: Buitenhoek DL1009: Binnenhoek
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GESLOTEN  
EINDSTUKKEN

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
 f Uit aluminium geproduceerde gesloten 

eindstukken, die als doel hebben zowel links als 
rechts waterdicht af te sluiten.

 f De eindstukken zijn afgewerkt met een “full” 
anodisatie-laag van 15μm die het product 
duurzaam en corrosiebestendig maakt.

EINDSTUKKEN  
MET HORIZONTALE  
UITLOOP

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
 f Uit aluminium geproduceerde eindstukken met 

horizontale afvoer dia 50, die als doel hebben 
zowel links als rechts niet alleen waterdicht af 
te sluiten maar tevens de mogelijkheid bieden 
om daar waar nodig een waterafvoerbuis aan te 
sluiten.

 f De eindstukken zijn afgewerkt met een “full” 
anodisatielaag van 15μm die het product 
duurzaam en corrosiebestendig maakt.
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REV. 01/18
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn 
volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen 
aangepast worden. Er wordt gen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het 
gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor 
deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze 
algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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Rywa GmbH & Co  
Kommanditgesellschaft 
Raestruperstrasse 3 
D-48231 Warendorf 
T +49 (0) 2581-8076 
F +49 (0) 2581-61331 
info@rywa.de 
www.rywa.de

BENELUX

Technicel 
Zone Reme 4 
B-2260 Westerlo 
T +32 (0)800 11 040 
F +32 (0)800 11 050 
info@technicel.com 
www.technicel.com
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ALU VERBINDINGS- 
STUKKEN

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN
 f De Technicel Drainline Terras is standaard 

voorzien van de nodige verbindingsstukken. 
Toch kan het gebeuren dat men extra 
verbindingsstukken nodig heeft. Daarom bieden 
wij de mogelijkheid deze apart aan te schaffen.

 f De verbindingsstukken zijn afgewerkt met een 
“full” anodisatielaag van 15μm die het product 
duurzaam en corrosiebestendig maakt.


