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Історія Marley

1960’s 1970’s1950’s

• Marley створив екструзійну компанію в 1955 році, 
використовуючи відносно нову технологію - екструдіювання
твердого ПВХ. Вперше у Великобританії було виготовлено 
водостічну систему, зовнішній вигляд якої імітував матеріал, який 
найчастіше використовується для водовідвідних труб, а саме 
чавун (звідси подвійні «кільця» на муфті водостічної труби!)

1980’s



Історія Marley

2000’s1990’s

• Marley Extrusions змінило назву на Marley Plumbing & Drainage в
2000 році.

• The Marley Group було придбано компанією Etex в 1999 році.  
• Marley Plumbing & Drainage зараз є частиною Aliaxis, дочірня 

компанія Etex.

2010’s



Асортимент Marley

Водостчні системи з ПВХ, каналізація, підземний дренаж, каналізаційний та магістральний дренаж
Quantum, управління дощовими водами Waterloc, алюмінієва водостічна система Alutec, гаряча та 
холодна сантехніка Equator



• Aliaxis була створена 18 червня 2003 року в результаті бажання 
акціонерів об'єднати свої інтереси у виробництві пластмасових 
сантехнічних виробів для будівельних, промислових та комунальних 
послуг у групі, яка була б повністю зосереджена на цій діяльності

• Назва походить від альянсу (Alliance) компаній і людей, амбіція яких 
полягає в тому, щоб продовжувати йти по осі (Axis) зростання 
інновацій, обслуговування споживачів та прибутковості, що завжди 
було особливістю відділу пластмас



• Штаб-квартира Aliaxis Group знаходиться в Брюсселі, є приватною 
промисловою холдинговою компанією, яка виробляє продукцію для 
будівельних, промислових та комунальних послуг.

• Aliaxis налічує понад 100 компаній, працює в понад 40 країнах. В 
компаніях працює понад 15 000 людей. Річний товарообіг складає 
близько 2,1 млрд. євро.



… зі світовою присутністю



Стійкість
Вуглецевий слід

• Ми не відправляємо відходи на звалище. Ми відокремлюємо та переробляємо
упаковку з дерева, картону, металу та пластику.

• Система рекуперації тепла на нашому виробничому об'єкті значно зменшує
потребу в газі

• Система розділення вода / масло переробляє 22000 літрів олії та масляно-водних
сумішей на рік

• Marley має 16 ліцензій на комплектні знаки та 6 сертифікатів BBA, є членом Групи 
пластикових труб БНФ і має представництво в 24 європейських комітетах CEN.

• Асортимент Life4 має мінімум 15% вмісту переробленого матеріалу. Підземна
дренажна труба має 10% вмісту переробленого матеріалу



Стандарти водостічних систем

• BS EN 607: 2004 – Карнизні водостічні ринви та фітинги з ПВХ. Визначення, 
вимоги та тестування.

• BS EN 12200-1: 2000 – Пластикові трубопровідні системи для дощової води 
для зовнішнього використання - ПВХ-U

• BS EN 1462: 2004 – Кронштейни для водостічних ринв - вимоги та 
випробування.

BS 4576 був оригінальним стандартом для напівкруглих ринв



Вимоги до випробувань

BS EN 607

Фізичні та механічні випробування (матеріали)

• Ударна міцність

• Міцність на розрив

• Точка пом’якшення

Придатний для цільового тестування

• Штучне старіння

• Водонепроникність



Тест на штучне старіння

BS EN 607:2004

• Лабораторне дослідження, призначене для прискорення
наслідків природного вивітрювання

• Зразки, що зазнають впливу інтенсивного джерела
ультрафіолетового світла

• Закрита випробувальна установка включає нагріту водяну
баню для утворення конденсату на поверхні ринви

• Тест визначає максимально допустиму зміну кольору при 
вимірюванні електронним датчиком (шкала сірого)

• Стандартна тривалість тесту - 1600 годин



Тест на штучне старіння

Типові результати «стандартної» ринви з ПВХ

Зразок придатний, якщо після 1600 годин контакту показник перевищує 3,00

Контакт (Години)

0 400 800 1200 1600

Вимірювання сірої шкали 5.00 4.87 4.65 4.05 3.82



Тест на штучне старіння

Типові результати ринви з Life4

Контакт (Години)

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800

Вимірювання сірої 
шкали

5.00 4.88 4.79 4.79 4.67 4.59 4.55 4.51 4.38 4.33 4.15 3.98 3.87

Стандартний час 
тестування 1600 годин

Мета Life4 перевищити 3,00 
після 4800 годин



Life4 системи



Marley Life4 тест на вивітрювання

Мінімальні вимоги для стандартного ПВХ
(Рівень 3 після 1,600 годин контакту)

Прискорене випробування на вивітрювання (BS EN 607)
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Ефективність вивітрювання

• Факт - Life4 перевищує мінімальні вимоги до випробування на штучне старіння, 
викладені в EN607, принаймні в 3 рази

• Теорія - Лабораторний тест на старіння, як правило, дорівнює приблизно 2,5-3 
рокам природного впливу атмосферних впливів, тому можна стверджувати, що
розширені тести на Life4 можуть бути еквівалентні 9 або 10 рокам природного 
впливу

• Факт - збереження кольору будь-якої водостічної системи сильно варіюється
залежно від аспекту та місцевого клімату. На підставі лабораторних досліджень
нереально дати значущих гарантій рівня вицвітання кольору

• Висновок - Продукція, яка відповідає європейському стандарту, розглядається 
як придатна для своєї мети, тому продукти, які перевищують мінімальні 
вимоги, слід розглядати як такі, що забезпечують чудові показники



Life4 - пояснення



Life4 матеріали

• Зовнішній (покрівельний) шар

- Високопродуктивний склад ПВХ, 
розроблений для віконної промисловості

- Стійкість кольору значно перевищує вимоги
стандарту EN

- Досягає рівня блиску вище 80%

• Внутрішній (субстратний) шар

- ПВХ стандартного класу, який використовується для труб

- Відповідає всім вимогам продуктивності, що відповідають 
стандарту EN для ринв

- Світло- або темно-сірий з низьким рівнем блиску

- Знижене поглинання тепла в порівнянні з темними кольорами

- Перероблений матеріал, що використовується для 
внутрішнього шару на чорно-коричневій трубі

Особливості та переваги



Встановити та забути

Фітинги для жолобів Marley використовують 
easyclip - це затискач, який паралельний 
ринві, що забезпечує більший ступінь 
гнучкості

Ця підвищена гнучкість полегшує
виготовлення або демонтаж з’єднання

Easyclip працює у поєднанні із стискаючими 
виступами, розташованими з обох боків 
ущільнювача

Це забезпечує герметичність, 
герметичність з'єднання

Easyclip формується разом із корпусом 
фітингу.

Фітинги Marley не мають окремих
затискачів або незручних шарнірних
деталей



З’єднання насічкою від Marley

Унікальна техніка насічки Marley дозволяє ринві розширюватися і 
стискатися, зберігаючи при цьому герметичність з'єднання

Запобігає розриву ринви на з’єднаннях Усуває звернення для ремонту 
негерметичного з'єднання

Уникає необхідності кріплення кронштейнів до 
лобової дошки (особливо актуально для прямого 
кріплення до крокв)

Робить монтаж швидким та легким

file://r4gbbhdc1fs01/shares/BU Trade/A1 MarComms/Videos/notching edit 300Kbps.mp4


Примечания о насечке

• Дуже ефективний спосіб запобігти вириванню ринви з кронштейна

• 3м ринви виростає на 3,6 мм при зміні температури на 20°C. Фітинги є фіксованою точкою, тому на 
звичайно встановленій системі ринва може «виходити» з кронштейнів, що спричиняє поломку

• Ривна фізично «прикріплена» до кронштейнів

• Фітинги не закріплені на лобовій дошці, крім кронштейнів, вся система «плаває», здатна вільно
переміщатися, коли ринва розширюється та стискається - запобігаючи поломкам

• Переваги:

• Запобігає розриву ринви та фітингів завдяки тепловому розширенню

• Найкращий метод для відкритих кінців крокв, жоден фітинг не потребує кріплення до кінців крокв, 
лише кронштейни (за допомогою кроквяних кронштейнів). Насічка - це єдиний спосіб контролю 
теплового розширення для цього типу монтажу

• Може використовуватися на відкритому кінці звичайно встановленого прогону ринви, наприклад
той, що закінчується заглушкою. Запобігає витягуванню останньої довжини ринви з останнього
фітинга

• Ключові моменти:

• Тільки задня частина жолоба потребує вирізу і лише на одному кінці фітинга (один затиск). 
Середній час для завершення однієї насічки становить 20 секунд (3 хвилини для напівбудинку)

• І навпаки, штуцери, виходи або кути не потрібно кріпити до фасції (економить час)



Асортимент

Deepflow 120 x 75mm 82mm

Дачні будинки / Котеджи 
на 1-2 поверхи / Невеликі 
комерційні будинки

Deepflow 150 155 x 98mm 82mm
Котеджи на 2-3 поверхи / 
Таунхаузи / Невеликі 
комерційні об’єкти



Deepflow

Знаковий напівеліптичний розріз

Підходить для установки з насічкою

«легке затискання» з’єднання

Подвійний випускний отвір - приймає 
звичайну або розтрубну трубу

BS EN 607

Кронштейни для лобової дошки мають 
"роликові штанги", що дозволяє жолобу 
розширюватися і стискатися без "скрипу"



Deepflow150

Більші дахи можна ефектно та ефективно 
злити

З’єднання «Easyclip»

Підходить для установки з насічкою

82 мм трубопровід із муфтою Marley

Знакова форма глибокого потоку забезпечує 
витонченіший вигляд краю даху

BS EN 607

Потрібно менше водостічних труб і 
дренажних з'єднань



Основні ключові деталі плану 
покрівлі для розрахунку

• Географічне місцезнаходження

• Характеристики потоку профілю

• Кількість і положення трубопроводів

• Розмір даху

• Характеристики черепиці



Дякуємо за увагу!

Запитання?


