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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ

XL
ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
Η ΒΙΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. φέρνει την ΝΕΑ πατενταρισμένη Απόλυτη
Εσωτερική Γωνία οριζόντιας υδρορροής

H XLMITER είναι ένα ακόμη
προϊόν απόδειξης της δέσμευσης της ΒΙΟΜΕΤΑΛ προς τους
πελάτες της για εμπλουτισμό
της γκάμας των πατενταρισμένων και καινοτόμων προϊόντων
που έρχονται να δώσουν λύση
σε χρόνια τεχνικά προβλήματα
στα συστήματα υδρορροών.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Το συνηθισμένο πρόβλημα
που παρουσιάζεται με τις
κλασσικές εσωτερικές γωνίες
ή τα ενωτικά γωνιών είναι η

υπερχείλιση από τα νερά που
κατεβάζει ο ντερές της στέγης
κατά την διάρκεια ισχυρών νεροποντών.

Πρόσθετα δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης απορροής Ø63 έως Ø120 απ’ ευθείας στο κέντρο για άμεση
παροχέτευση των υδάτων
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ:
σε σωλήνες αντίστοιχου διΗ XLMITER με εκτεταμένο αμετρήματος.
πάτο και μπροστινή πλευρά
δημιουργεί διευρυμένη λε- Η γρήγορη και ασφαλής της
κάνη απορροής. Ετσι οδη- εγκατάσταση παρέχει στεγαγεί το νερό μακριά από τα νή εφαρμογή εφ’ όρου ζωής
τοιχώματα της και το διοχε- και καθιστά την XLMITER την
τεύει κατευθείαν μέσα στην απόλυτη εσωτερική γωνία της
υδρορροή αποτρέποντας αγοράς.
υπερχείλιση.
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XL
IS A CUTTING EDGE INSIDE CORNER

The new XLMITER Inside Gutter Corner is an example of BIOMETAL
commitment to pouring out new and innovative products to improve
the performance of rain carrying systems.
The NEW Patented XLMiter™
Inside Gutter Corner is an
inside gutter miter with an
extended front end. It’s designed to help prevent overﬂowing from a roof valley in
heavy rainwater conditions; a
common problem with conventional inside box miters
and inside miter strips.

ble to heavy rainwater ﬂow
from roof valleys. The XLMiter’s Inside Gutter Corner’s
enlarged catch basin helps
direct water away from the
front edge and channels it
through the gutter troughs
to prevent overﬂowing.

the installation of the rain
gutter troughs. When properly installed and caulked, it
provides a watertight application. -

Additionally, it allows the installation of Ø63 to Ø120 pop
up outlets directly into its
center that can direct the waA QUICK, SECURE
INSTALLATION
ter ﬂow into the correspondThe Extreme Miter Inside ing drain pipes, installed at
A SUPERIOR WATER
Gutter Corner is fabricat- the corner of the walls.
OVERFLOW SOLUTION
Inside mitres are suscepti- ed to facilitate and simplify
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