
     O  Dreno de Fundo para piscinas de alvenaria Tholz foi desenvolvido para os mais sofisticados projetos,

com um belo design que já é referência nos produtos da marca e a durabilidade do aço inoxidável AISI 316.

DESCRIÇÃO

O Dreno de Fundo Tholz é parte do sistema responsável pela movimentação da água da piscina, 

captando e a direcionando para o sistema de filtro, mantendo assim a piscina livre de sujeira depositada em 

sua parte mais funda. Ele também permite a completa drenagem da piscina para eventuais manutenções.

1 - Parafusos de Fixação em Aço Inoxidável
2 - Tampa do Dreno de Fundo

3 - Base do Dreno de Fundo

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Material: Aço Inoxidável AISI 316

Ÿ Vazão Máxima: 30 m³/h

DIMENSÕES

DRENO DE FUNDO
PARA PISCINAS DE ALVENARIA

160,00 mm

134,00 mm

191,00 mm
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INSTALAÇÃO

A instalação do Dreno de Fundo Tholz deve ser feita rigorosamente como descrito a seguir:

1° - Construa uma caixa de concreto para 

alojar a Base do Dreno de Fundo. Esta caixa, por 

segurança deve seguir estritamente as 

instruções da norma NBR 10339, conforme as 

medidas indicadas no desenho ao lado.

2° - Depois de chumbada, a Base servirá para o 

encaixe da Tampa do Dreno de Fundo, que deve 

ser fixada com os dois parafusos que 

acompanham o produto.

3° - Note que depois de fixada, a tampa do dreno 

de fundo deve deixar uma fresta de no máximo 

7mm em relação ao revestimento da piscina:

SEGURANÇA

A seguir estão destacadas algumas dicas e informações importantes, com o objetivo de garantir a 

segurança e um perfeito funcionamento das instalações hidráulicas da piscina. O não cumprimento da 

NBR 10339 desde o projeto, até a construção, instalação e manutenção dos acessórios da piscina, tornam 

eminentes os riscos de acidentes graves e até fatais.

Ÿ A Tampa do Dreno de Fundo deve ser obrigatoriamente fixada com os parafusos que acompanham o 

produto;

Ÿ Inspecione periodicamente as condições da Tampa do Dreno de Fundo, uma vez que o perfeito estado 

físico deste acessório é fundamental para a segurança do banhista;

Ÿ Não permita a entrada de banhistas em piscinas sem a Tampa do Dreno de Fundo, ou em piscinas que 

esta esteja avariada;

Ÿ Toda criança deve ter supervisão de um adulto ao usar a piscina;

Ÿ Recomenda-se, por questões de segurança, o uso de no mínimo 

dois drenos de fundo por motobomba, sempre equilibrados 

hidraulicamente conforme o desenho ao lado.

  AVISO! Toda instalação hidráulica da piscina deve seguir a norma NBR 10339 por questões de segurança. A Tholz não se 

responsabiliza por instalações em não conformidade com as instruções deste manual e da norma nele prescrita. Não seguir estas 

recomendações pode levar a ocorrência de graves acidentes e até a morte.

CONCRETO

7,00 mm

Errado Correto

CONCRETO CONCRETO

Alinhado com o revestimento

CONCRETO

Ø

Ø

≥ Ø do tubo

3 x Ø do tubo

Base do Dreno de Fundo

Tampa do Dreno de Fundo

Revestimento da Piscina

Caixa de Concreto

Ø: Diâmetro do Tubo

Distância Mínima
1,50 metros
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