
Водостічні системи ALUTEC



Якість Інновації Сервіс 



Aliaxis

Міжнародні

представництва

в 46 країнах

Понад 100 
виробничих та  

комерційних

ділянок

Aliaxis Group in the UK…

Понад

16 тис співробітників



Marley Alutec

Технична 

підтримка

Нововведення
в іноваційних алюмінієвих

водостічних системах для 

покрівель Понад 50 років термін

служби алюмінія

морського класу



Можливість повторного використання алюмінію

Нескінченна

переробка

75%
всього алюмінію, що

виробляється з 1888 року, 

використовується сьогодні

96%
будівельного алюмінію

переробляється

40%
переробленого

матеріалу



Висока корозійна стійкість алюмінію генерує захисне оксидне покриття. Якщо

покрашена поверхня буде пошкоджена, алюміній окислюється, утворюючи захисну

плівку. Морський клас алюмінію, що використовується на всіх системах Alutec, ще

краще використовується разом з полиефірним порошком.

Покриття забезпечує привабливий, довговічний вигляд і не потребує

обслуговування.

В стальних водостічних системах використовується гальванізація, котра забезпечує

обмежений захист, а чавун потребує постійне фарбування.



Marley Alutec – новатори

Marley Alutec постійно розробляють нові ідеї та продукти

Evolve – Революційна

водостічна система, яка 

монтується, як ПВХ 

водостоки, але має термін

служби алюмінієвих

водостоків

BIM, CAD – представили

асортимент продукції у 

вигляді об’єктів BIM та 

CAD

Heritage – текстуроване

покриття, що імітує чавун

Tudor – система труб, 

переваги алюмінія з 

зовнішним виглядом

чавунних труб

Evoke – алюмінієва

композитна панель та софіт

також встановлюються, як 

ПВХ з довговічністю

алюмінію

Aligator –

запатентовані, 

удостоєні нагород, 

сучасні водостічні

жолоба

Evoke Copings – швидка та 

проста інсталяція, щоб

протистояти урагану



Системи
Три різних рішення, призначені для забезпечення найвищого рівня продуктивності та довговічності.

Водостічні системи



Водостічні ринви та труби

Marley Alutec пропонує широкий асортимент форм алюмінієвих ринв, як для традиційних, так і для 

сучасних будівельних конструкцій.

З’ЄДНАННЯ БОЛТОМ ГУМОВИЙ 

УЩІЛЬНЮВАЧ
ШВИДКА ФІКСАЦІЯ ТРУБИ



Кольори

19 СТАНДАРТНИХ 

КОЛЬОРІВ,

РАЗОМ З HERITAGE 

BLACK, З 

ТЕКСТУРОВАНОЮ 

ПОВЕРХНЕЮ, ЩО

ІМІТУЄ ЧАВУН.











Half Round&Deepflow Ogee&Box













Aligator Classic з зовнішними з’єднувачами та кронштейнами.

Aligator Giant з зовнішними з’єднувачами та 

прихованими кронштейнами.

Профілі Deepflow, Ogee 46 та Boxer з внутрішними

з’єднувачами та прихованими кронштейнами.



















Варіанти круглих труб

Evolve, Traditional and Aligator
63mm, 76mm and 102mm

Evolve, Traditional and Aligator
63mm, 76mm & 102mm

Evolve Half Round
63mm 

Evolve circular Tudor circular Traditional



Evolve and Aligator
63mm, 76mm and 102mm Aligator 63mm

Flush-fit circular Aligator Classic



Варіанти квадратних та прямокутних труб

Evolve, Traditional and Aligator, 72x72mm and 102x102mm
Traditional and Aligator, 102x76

Evolve and Aligator , 72x72mm and 102x102mm
Aligator, 102x76

Traditional square Flush-fit square Vandal square

Evolve and Aligator , 72x72mm and 102x102mm
Aligator, 102x76



Aligator Classic

Aligator Classic Ogee
62x62mm



Дякуємо за увагу!

Є ще запитання?


