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ჩეხური ტრადიცია და მსოფლიოს
დიზაინი ქმნის ჩვენთან ერთად
ალკაპლასტს

ღილაკები NIGHT LIGHT და FLAT – მსოფლიო
დიზაინი

ჩეხური პროდუქტი ჩეხი ინჟინრებისგან

Alcaplast-ი მსოფლიო დიზაინის კანონმდებელია. ეს
დადასტურებულია ორი ჯილდოთი, რომელიც კომპანიამ მიიღო
ბოლო წლების განმავლობაში. პრესტიჟულმა კონკურსმა IF
Design Award 2018, კატეგორიაში “პროდუქტი” “სააბაზანო
ოთახის” მიმართულებით, ახალი პროდუქტი ინტერაქტიური
ღილაკი Night Light - გამარჯვებულად გამოაცხადა. მისი
წინამორბედი, ღილაკების კოლექცია FLAT-ი ანალოგიურად იქნა
შეფასებული ჟიურის მიერ დიზაინერულ კონკურსზე Red Dot
Award 2014.

ხარისხი, ტექნიკური გადაწყვეტილებები, ინოვაცია, დიზაინი – ეს
არის ალკაპლასტის პროდუქციის ძირითადი მახასიათებლები.
ჩეხი ინჟინრების პროფესიონალიზმი და ოსტატობა ეფუძნება
ჩეხეთის მრეწველობის ხანგრძლივ ტრადიციას, რომელიც
მსოფლიოში თავისი თანამედროვე და საიმედო პროდუქცით
ცნობილია 100-ზე მეტი წლის განმავლობაში.

ALCA – პრემიუმ ბრენდი
პრემიუმ ბრენდი – ALCA წარმოადგენს მაღალი კომუნალური
ღირებულების მთელ რიგ პროდუქციას, რომელიც სტრუქტურისა
და დიზაინის თვალსაზრისით შესანიშნავად არის დაპროექტებული.
Alcaplast-ი ახალი ტენდენციების შემქმნელად გვევლინება
სანიტარული ტექნიკის სფეროში. წარმოების ახალი ხაზების
შექმნის პროცესში, წამყვან ჩეხ დიზაინერებთან თანამშრომლობამ,
არაერთი პრესტიჟული ჯილდო მოგვიტანა.

კომპანიის შექმნა
მეუღლეებმა რადკა პროკოპოვამ და ფრანტიშეკ ფაბიჩოვიცმა
1998 წელს დააარსეს კომპანია ალკაპლასტი. მას შემდეგ,
რაც ბრეცლავში დაიწყო პირველი ჩასარეცხი და გადინების
მექანიზმების წარმოება, მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და
დაიხვეწა პროდუქტების ასორტიმენტი. ამჟამად კომპანია
ალკაპლასტი პროდუქციის ასორტიმენტის ფართო სპექტრით
ასრულებს ლიდერის როლს და სანიტარული ინდუსტრიის სფეროში
კარნახობს ტენდენციებს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის
ბევრ სხვა ქვეყანას.

ეკოლოგიური წარმოება
Alcaplast-ი დიდი ხანია ინვესტიციებს ახორციელებს მდგრად
წარმოებაში. წარმოების გარემოზე ზემოქმედების შემცირება
ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ამიტომ კომპანიის
წარმოების პროცესები ისეა დაპროექტებული, რომ ზედმეტი
ნარჩენები არ წარმოიშვას და წარმოქმნილი ნარჩენების
გამოყენება ხელახლა მოხდეს წარმოებაში. მუშავდება აგრეთვე
ნარჩენებისგან სითბო, რომელიც გამოიყენება შენობების
გასათბობად ან საგენერაციო სისტემის გამოყენებით
ცივად გადაკეთების შემდეგ, ჩამონტაჟებული მანქანების
გასაგრილებლად. წარმოების უწყვეტი მოდერნიზაცია ამცირებს
კომპანიის ენერგიის მოხმარების ხარჯებს, რადგან ენერგია
ნაწილობრივ განახლებადი წყაროებიდან პირდაპირ წარმოებაში
გადადის.

საერთაშორისო ალკაპლასტი
ჩვენ ვავითარებთ ჩვენს პროდუქტებს უნივერსალურ და
მკაცრ საერთაშორისო სტანდარტებზე პასუხის გაცემით,
რათა მათ გაუმარტივონ ცხოვრება მთელი მსოფლიოს
მომხმარებლებს. სადისტრიბუციო ქსელის და საწყობების დიდი
ციფრი და ჩეხეთის რესპუბლიკის გარეთ არსებული კომპანია
ალკაპლასტის გაყიდვების განყოფილებები, აუმჯობესებს ჩვენს
მომხმარებელებთან კომუნიკაციას და მათ მომსახურებას.

100 საუკეთესო ჩეხური

ალკაპლასტი თავის პოზიციას ზედიზედ მეოთხე წელია იცავს
ასობით ყველაზე წარმატებულ ჩეხურ კომპანიას შორის. 2020
წელს დაიკავა შესანიშნავი 26-ე ადგილი.

2018 წლის EY მწარმოებელი
ალკაპლასტის მფლობელებმა ეროვნულ პრესტიჟულ კონკურსში
მიიღეს 2018 წლის EY მწარმოებლის ჯილდო.

სლოვაკეთი
უნგრეთი
პოლონეთი
რუმინეთი
რუსეთი
უკრაინა
ბელორუსია
საქართველო
სერბეთი
ბულგარეთი
ბალტიისპირეთი
პროდუქტების კატალოგი 2021

ჩეხეთის 2020 წლის ტოპ ქალბატონები
აღმასრულებელმა დირექტორმა რადკა პროკოპოვამ დაადასტურა
მისი შარშანდელი გამარჯვება პრესტიჟულ პროფილში. ყველაზე
ჩეხეთის რესპუბლიკის ქალები. საქმიანი ქალის კატეგორიაში.
ჟიურიმ შეაფასა გავლენა, გავლენა, ბიზნესის ისტორია და
სოციალური როლი.

11 საზღვარგარეთის
ფილიალი

6

7

ჩვენ 23 წლის განმავლობაში
ვქმნით თქვენს ცხოვრებას უფრო
თანამედროვეს და მარტივს
1999

პრემიუმბრენდის
პროდუქციის
პრეზენტაცია
ALCA

2000

შესავსები მექანიზმი CH11

2018

60 000 მ2

საწარმოო ფართობი

კომპანიის ისტორიაში ჩვენ ვაშენებთ
ყველაზე დიდ მწარმოებელ ქარხანას,
საწარმოო ფართით 20 000 მ2

Red Dot ჯილდო
სერიისთვის მართვის
ღილაკი FLAT

2009

2001

საწარმო ნაგებობა «C»-ს გახსნა

2017–2020

საკუთარი წარმოების ობიექტები

100 საუკეთესო ჩეხური
წარმატება კონკურსში "100 საუკეთესო ჩეხეთი"
რეგულარულად ადასტურებს Alcaplast-ის
განსაკუთრებული პოზიცია ჩეხეთის ეკონომიკურ
სისტემაში

Alcaplast აკადემიის გახსნა

iF Design Award 2018ის ჯილდო ღილაკების
კოლექციისთვის
NIGHT LIGHT

1999
9
სიფონი გადინებით

2016

2009

2015
უჟანგავი
ფოლადის
მეტალის
ტრაპების
წარმოების
დაწყება ALCA

2019

2003
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემების წარმოება

ახალი საწარმოო ნაგებობა «D»-ს
გახსნა

1998

აღმასრულებელი დირექტორის,
რადკა პროკოპოვას გამარჯვება
ჩეხეთის ყველაზე პრესტიჟული
მენეჯერების კონკურსში

2012

2020
საწყობის გახსნა
რუმინეთში

კომპანიის დაარსება
ჩეხეთის საოჯახო კომპანია
დაარსდა 1998 წელს

საწარმოო ნაგებობა «B»-ს
გახსნა
რუმინეთის ქალაქ სიბიუში
გთავაზობთ მისაღები ოთახის
ახალ ფართს 1500 მ2

მსოფლიოს თერთმეტი ფილიალი Alcaplast-ის
ექსპორტი მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში
პროდუქტების კატალოგი 2021

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

დაფარული
ჩასარეცხი
სისტემები
დაფარული ჩასარეცხი სისტემები ______________________ 12
დაფარული ჩასარეცხი სისტემები ECOLOGY
16
დაფარული ჩასარეცხი სისტემები ვენტილაციით
18
დაფარული ჩასარეცხი სისტემები მართვის ღილაკით
ზემოდან და პირდაპირ
19
დაფარული ჩასარეცხი სისტემები განკუთვნილი ხის
კონსტრუქციისთვის
21
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
განკუთვნილი დაფარული ჩასარეცხი სისტემები
22
დაფარული ჩასარეცხი სისტემები Slim
23
სანტექნიკის კერამიკა ________________________________ 24
დაფარული ჩასარეცხი სისტემები – შემადგენელი ნაწილები 24
ხმის საიზოლაციო დაფები ____________________________ 27
სამონტაჟო ჩარჩოები ________________________________ 30

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემების ინოვაცია

11

ტუალეტის ტაბლეტის დისპენსერი
 შედის ყველა მოწინავეში დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები ALCA *
 ლამაზად გამოიყურება ტუალეტის
გამაგრილებელი საშუალება

კუთხის სარქველის
დაფიქსირების
ინოვაცია

კედლის სამაგრის ნაკრები
EASY LOCK

მარტივი და სწრაფი კავშირი
წყალმომარაგებასთან.

ახალი კონსტრუქციული
გადაწყვეტილების წყალობით,
ნახევარ დროში შეგიძლიათ
კედელზე მიამაგროთ ჩარჩო.

მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია

გაუმჯობესებული ავზი ახალი
ერთკუთხოვანი სარქველით.

 უნიტაზის ჰიგიენური სისუფთავე იდეალურია
rimflow უნიტაზის ხსნარი
 მარტივი მოვლა
 შესაფერისია ყველა სახის უნტაზის
ტაბლეტებისთვის, ავზში ჩასმული
 თავსებადია ყველა დაფარულ სისტემასთან ALCA
სისტემის ინსტალაცია, ძველი ტიპის ჩათვლით *

ჯარიმის რეგულირება

* (გარდა Slim და WOOD სისტემებისა)

ექვსკუთხა გასაღების გამოყენებით
ჩარჩოს წინა მხრიდან იქმნება
ოპტიმალური მდგომარეობის
დამატებითი რეგულირების
შესაძლებლობა.

სამონტაჟო
ხვრელები

ის შედის ALCA-ს
ყველა სრულყოფილი
ინსტალაციის
სისტემაში.

მოქნილი ინსტალაციის
პარამეტრები
ჩარჩოში არსებული ხვრელების
საშუალებით, სამონტაჟო სისტემა
ადვილად დამონტაჟდება თაბაშირის
მუყაოს კონსტრუქციებში, საცხოვრებელ
კორპუსებსა და ხის
სახლებში.

ტუალეტის ტაბლეტის
დისპენსერი შედის ALCA-ს
ყველა ინსტალაციის
მოწინავე სისტემაში (გარდა
Slim და WOOD სისტემებისა)
და შედის ფასში.

ავზის
ახალი
მაყუჩები
ორკომპონენტიანი
იზოლაციით

ხვრელიანი
ღერძი
მიერთებით

ორკომპონენტიანი მასალის
წყალობით ხდება ავზსა და
ჩარჩოს შორის ვიბრაციების
გადატანის იზოლაცია.

უნიტაზის
მოსახერხებელი მონტაჟი
დღეს უკვე ხრახნიანი ღერძები
აჩქარებს ინსტალაციას.

მოსახერხებელი ინსტალაცია
ავზის წინ გადმოწევის
ფუნქცია თაბაშირ მუყაოს
კონსტრუქციებში, მოძრავ
საცხოვრებელ ადგილებში და
ხის სახლებში ამარტივებს
ინსტალაციას.

ახალი საიმედო შემვსები
მექანიზმი

სპეციალურად შექმნილი წნევის
დიაპაზონისთვის 0,05–1,6 მპა.
უკიდურესად მდგრადია წყალში
მინარევების ზემოქმედების მიმართ.

უნიტაზის ტაბლეტის
დისპენსერი

ტაბლეტების ადვილად ჩასადებად გადმოსაწევი ღილაკი
 თავსებადია THIN, FUN, TURN და AIR მართვის ღილაკებთან, ყველა სახის ექსტერიერისთვის

M770M778

M670M678

M570M578

FUN

TURN

AIR

უნიტაზის სრულყოფილი
ჰიგიენა
სრულყოფილი ჰიგიენური
საშუალება ყველა სახის კერამიკული
უნიტაზისთვის. ასევე იდეალურია უნიტაზის
გამწმენდი სქემის გარეშე.
100% თავსებადობა
თავსებადია ყველა სტანდარტულ ALCA სისტემასთან
(გარდა Slim და WOOD), მათ შორის უკვე
დაინსტალირებული ძველი ტიპებისთვის.

პროდუქტების კატალოგი 2021

ტუალეტის ტაბლეტის დისპენსერი შეიძლება
დამატებით დაინსტალირდეს ძველი
ჩაშენებული ტიპის ALCA სამონტაჟო
სისტემებში (გარდა Slim და WOOD
სისტემებისა) P169 აღნიშვნით.

P169
უნიტაზის აბების
ჩასადების ნაკრები

ხმის საიზოლაციო ხსნარი /
იზოლაცია

ჩუმი, სწრაფი, განსაკუთრებით
სტაბილური

დამოუკიდებელი დისპენსერი

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

10 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

125 მმ

AM112 Basicmodul
ავზი, კედელში ჩასაშებელი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი
1050×480×140 მმ

წონა (ცალი)

4,5453 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

15
წლიანი გარანტია

1045×140×475 მმ
7,48 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM100/850 Alcamodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი

რაოდენობა (ყუთი)
ზომები (ცალი)

1045×140×475 მმ
7,0327 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

პროდუქტების კატალოგი 2021

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM101/1120 Sádromodul

ზომები (ცალი)

1 ცალი
20 ცალი
1130×145×520 მმ

წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა

13,8879 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

AM101/1120F Sádromodul

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი

წონა (ცალი)

9,7968 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

1120 მმ

ა

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი

წონა (ცალი)

1045×140×475 მმ

წონა (ცალი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ზომები (ცალი)

20 ცალი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

125 მმ

AM100/1000 Alcamodul

ზომები (ცალი)

125 მმ

AM115/1000 Renovmodul

862 მმ

15
წლიანი გარანტია

ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
20 ცალი
1130×145×520 მმ
13,8879 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ
1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

13

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

12 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

125 მმ

AM101/1000 Sádromodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

რაოდენობა (ყუთი)

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის,
(სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

1130×145×520 მმ
13,3652 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

წონა (ცალი)

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

15
წლიანი გარანტია

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

ზომები (ცალი)

1130×145×520 მმ
13,0316 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

866 მმ

15
წლიანი გარანტია

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)

ზომები (ცალი)

1130×145×520 მმ
16,3248 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

პროდუქტების კატალოგი 2021

მონტაჟის სიმაღლე

980 მმ

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM102/850 Jádromodul

ზომები (ცალი)

1 ცალი
15 ცალი
1130×145×520 მმ

წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა

15,6493 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

866 მმ

15
წლიანი გარანტია

200 მმ

AM116/1120 Solomodul

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

წონა (ცალი)

15,9829 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(სხვადასხვა სივრცისთვის)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

რაოდენობა (პალეტი)

125 მმ

AM102/1120 Jádromodul

რაოდენობა (ყუთი)

1130×145×520 მმ

წონა (ცალი)

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

წონა (ცალი)

ზომები (ცალი)

15 ცალი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის,
(სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

125 მმ

AM101/850 Sádromodul

რაოდენობა (ყუთი)

125 მმ

AM102/1000 Jádromodul

1120 მმ

რაოდენობა (პალეტი)

15
წლიანი გარანტია

ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
12 ცალი
1195×220×525 მმ
20,5019 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ
1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

15

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

14 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები ECOLOGY

125 მმ

AM100/1000E Alcamodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, კედელში
ჩასაშენებელი

რაოდენობა (ყუთი)

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, მშრალი
მონტაჟისთვის (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი
1045×140×475 მმ

წონა (ცალი)

7,2856 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2–4 ლ /3,5–6 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

რაოდენობა (პალეტი)

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM115/1000E Renovmodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, კედელში
ჩასაშენებელი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

20 ცალი
1045×140×475 მმ

წონა (ცალი)

9,8327 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2–4 ლ /3,5–6 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM101/1120E Sádromodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა ECOLOGY, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

15 ცალი
1130×145×520 მმ

წონა (ცალი)

13,6405 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა
მონტაჟის სიმაღლე

პროდუქტების კატალოგი 2021

125 მმ

AM102/1120E Jádromodul

2–4 ლ /3,5–6 ლ
1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
15 ცალი
1130×145×520 მმ
16,2582 კგ
2–4 ლ /3,5–6 ლ
1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

17

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

16 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები ECOLOGY

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები მართვის ღილაკით ზემოდან და პირდაპირ

125 მმ

AM115/1000V Renovmodul

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

1045×140×475 მმ
9,9458 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM101/1120V Sádromodul

ზომები (ცალი)

1130×145×520 მმ
13,6676 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM102/1120V Jádromodul

ზომები (ცალი)

1130×145×520 მმ
16,3556 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

პროდუქტების კატალოგი 2021

1062 მმ

15
წლიანი გარანტია

170 მმ

AM119/850 Renovmodul

ზომები (ცალი)

1 ცალი
16 ცალი
1040×465×180 მმ

წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა

9,0889 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

862 მმ

15
წლიანი გარანტია

170 მმ

AM118/1000 Sádromodul

რაოდენობა (პალეტი)

15 ცალი

წონა (ცალი)

მონტაჟის სიმაღლე

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

9,2355 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის), ზემოთ ან წინ რეგულირებადი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, ვენტილაციით, მშრალი
მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს რეკონსტრუქციისთვის)

რაოდენობა (ყუთი)

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი

წონა (ცალი)

1040×465×180 მმ

წონა (ცალი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ზომები (ცალი)

16 ცალი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი, ზემოთ
ან წინ რეგულირებადი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის,
ვენტილაციით (თაბაშირ-მუყაოსთვის)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი

წონა (ცალი)

170 მმ

AM119/1000 Renovmodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი, ზემოთ
ან წინ რეგულირებადი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, ვენტილაციით, კედელში
ჩასამონტაჟებელი

1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
16 ცალი
998×526×178 მმ
12,2668 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ
978 მმ

15
წლიანი გარანტია

19

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

18 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები ვენტილაციით

170 მმ

AM118/850 Sádromodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის), ზემოთ ან წინ რეგულირებადი

რაოდენობა (ყუთი)
ზომები (ცალი)

998×526×178 მმ
12,012 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

რაოდენობა (ყუთი)

16 ცალი

წონა (ცალი)

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

125 მმ

AM112W Basicmodul
კედელში ჩასაშენებელი ავზი

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები განკუთვნილი ხის კონსტრუქციისთვის

858 მმ

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

15
წლიანი გარანტია

ზომები (ცალი)

20 ცალი
1050×480×140 მმ

წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა

4,8454 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1062 მმ

WOOD

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM101/1120W Sádromodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

15 ცალი
1130×145×520 მმ

წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა

14,3208 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1120 მმ

WOOD

15
წლიანი გარანტია

125 მმ

AM101/850W Sádromodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა
მონტაჟის სიმაღლე

პროდუქტების კატალოგი 2021

1 ცალი
15 ცალი
1130×145×520 მმ
14,0995 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ
866 მმ

WOOD

15
წლიანი გარანტია

21

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

20 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები მართვის ღილაკით ზემოდან და პირდაპირ

მინ. 276 მმ

AM101/1500L Medic Assistant

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები Slim

23

83 მმ

AM1112 Basicmodul Slim
ავზი, კედელში ჩასაშებელი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის) სიმაღლეებზე რეგულირებადი,
განკუთვნილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

300 მმ
რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ზომები (ცალი)

1686×835×654 მმ

წონა (ცალი)

105,802 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2–9 ლ /2–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1550 მმ

წლიანი გარანტია

125 მმ

AM101/1300H Sádromodul

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

1195×145×520 მმ
30,9555 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

უნიტაზი არ არის პროდუქტის ნაწილი

1274 მმ

3 ლ /6 ლ

მონტაჟის სიმაღლე

1100 მმ

15
წლიანი გარანტია

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(სხვადასხვა სივრცისთვის), განკუთვნილი შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

ზომები (ცალი)

9,8337 კგ
3 ლ /6 ლ
1070 მმ

AM1101/1200 Sádromodul Slim

ა

15
წლიანი გარანტია

83 მმ

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

რაოდენობა (ყუთი)

5 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

1010×1285×210 მმ
46,0403 კგ
2,5–3,5 ლ /6–9 ლ

პროდუქტების კატალოგი 2021

1086×528×145 მმ

მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი

მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

რაოდენობა (პალეტი)

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

წლიანი გარანტია

20 ცალი

წონა (ცალი)

რაოდენობა (ყუთი)

წონა (ცალი)

15
86 მმ

AM1115/1000 Renovmodul Slim

რაოდენობა (პალეტი)

200 მმ

AM116/1300H Solomodul

ზომები (ცალი)

5,2697 კგ

მცირე/დიდი ჩარეცხვა

რაოდენობა (ყუთი)

10 ცალი

წონა (ცალი)

965×515×110 მმ

წონა (ცალი)

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, კედელში ჩასაშენებელი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი მონტაჟისთვის,
(თაბაშირ-მუყაოსთვის) - განკუთვნილი შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

რაოდენობა (ყუთი)

ზომები (ცალი)

15

1 ცალი
20 ცალი

1274 მმ

15
წლიანი გარანტია

ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მცირე/დიდი ჩარეცხვა
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
15 ცალი
1210×140×590 მმ
16,4478 კგ
3 ლ /6 ლ
1175 მმ

15
წლიანი გარანტია

ახალი
გადინების
მუხლი –
თხელი

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის განკუთვნილი დაფარული

22 ჩასარეცხი სისტემები

WC ALCA

WS ALCA

დასაკიდი უნიტაზი

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

12 ცალი
კერამიკა

1 ცალი

მასალა

12 ცალი
კერამიკა

P115

მასალა

კერამიკა

3200 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

6 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მასალა

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

6 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

25 ცალი
400 ცალი
პოლიპროპილენი

M906

საკანალიზაციო მილის მუხლი,
კომპლექტი DN90/110

კერამიკა

P128

კერამიკა

ა

უნიტაზის აბების ჩასადების ნაკრები

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

P169

დასაკიდი უნიტაზი შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონდე პირთათვის

მასალა

7 ცალი
112 ცალი
პლასტმასი

P103

კონსოლი წყლის დასაკავშირებლად G1/2"

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

მასალა

მასალა

24 ცალი
672 ცალი
პლასტმასი

M907

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემის ვენტილატორი ჰაერის
გასუფთავებისთვის

უნიტაზთან დასაკავშირებელი
მოქნილი გოფრირებული მილი
DN90/110 (თავსებადი ყველა დაფარულ
საინსტრალაციო ჩასარეცხ სისტემასთან)

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მასალა

1 ცალი
12 ცალი

M9006

წყლის გადინების სიჩქარის
მარეგულირებელი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

ბიდე TREND

დასაკიდი უნიტაზი

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)

AC01

WC RIMFLOW

რაოდენობა (ყუთი)

WC Alca MEDIC

ვიდუარი დასაფარებელი ბადით

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები – შემადგენელი ნაწილები

თითბერი, ფხვნილით
დამუშავებული მეტალი

მასალა

320 ცალი
პოლიეთინელი

M909

დამაკავშირებელი, კომპლექტი DN90/110

ორთავიანი მუხლი 90° დამცავი
საკეტებით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
960 ცალი
პოლიეთინელი

MS906

საკანალიზაციო მილის მუხლი, DN90/110
Slim

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
160 ცალი
პოლივინილქლორიდი

M908

საკანალიზაციო მილის მუხლი,
კომპლექტი DN90/90

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

320 ცალი
პოლიეთინელი

ა

M968

საკანალიზაციო მილის მუხლი,
კომპლექტი DN90 Slim

10 ცალი
160 ცალი
პოლიეთინელი

M900

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

20 ცალი
320 ცალი
პოლიეთინელი

M9000

დამატებითი საჭიროების კომპლექტი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთათვის განკუთვნილი უნიტაზის
დამაგრძელებელი კომპლექტი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
240 ცალი
პოლიპროპილენი,
მოცინკული ფოლადი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
160 ცალი
პოლიპროპილენი,
მოცინკული ფოლადი

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

24 სანტექნიკის კერამიკა / დაფარული ჩასარეცხი სისტემები – შემადგენელი ნაწილები

M901

M147

ხმის საიზოლაციო დაფები

M902

M91

M910

27

M910CR

შუასადები + მილი + გოფრირებული
შუასადები 45×58×25

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთათვის განკუთვნილი უნიტაზის
წყალმომარაგებისთვის განკუთვნილი
დამაგრძელებელი

შუასადები + მილი + შლანგის შუასადები

დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის
განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა

დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის
განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა
(თეთრი)

დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის
განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა
(ქრომი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

150 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

600 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
პოლიპროპილენი

M148

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთათვის განკუთვნილი უნიტაზის
წყალმომარაგებისთვის განკუთვნილი
დამაგრძელებელი

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

240 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

M90

მასალა

20 ცალი
320 ცალი
პოლიპროპილენი

P118

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის ფეხების
დამაგრძელებლები

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
– ცალი
მასალა
ფხვნილით დამუშავებული
მეტალი

M918

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
– ცალი
მასალა
ფხვნილით დამუშავებული
მეტალი

მასალა

XPLE

M930

მასალა

50 ცალი
800 ცალი
XPLE

M930CR

პროდუქტების კატალოგი 2021

მასალა

50 ცალი
800 ცალი
XPLE

M920

დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის
განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა
(ქრომი)

იატაკზე დასადგამი უნიტაზისთვის და
ბიდესთვის განკუთვნილი ხმის დამხშობი
ფირფიტა

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

150 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

600 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50 ცალი
800 ცალი
XPLE

M940

1120 ცალი
პლასტმასი, მოცინკული
ფოლადი, უჟანგავი
ფოლადი

რაოდენობა (პალეტი)

დაკიდებული უნიტაზისა და ბიდესთვის
განკუთვნილი ხმის დამხშობი ფირფიტა
(თეთრი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50 ცალი
800 ცალი
XPLE

M950

დაკიდებული ნიჟარისთვის განკუთვნილი
ხმის დამხშობი ფირფიტა

დაკიდებული პისუარისთვის განკუთვნილი
ხმის დამხშობი ფირფიტა

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

600 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

40 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის ფეხები

კუთხეში სამონტაჟოს სამაგრი

რაოდენობა (ყუთი)

75 ცალი
2100 ცალი

მასალა

XPLE

მასალა

60 ცალი
240 ცალი
XPLE

მასალა

XPLE

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

26 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები – შემადგენელი ნაწილები

დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

უნიტაზის
ტაბლეტის
დისპენსერი

დამოუკიდებელად
განთავსებული
/ დატვირთული
კედლის წინ

შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის

მართვა
ზემოდან

Slim

ვენტილაცია

WOOD

ECOLOGY

ხის
სახლებისთვის

მშრალი
მონტაჟისთვის
(თაბაშირმუყაოსთვის)

კოდი

კედელში
მონტაჟისთვის

ფარული სამონტაჟო სისტემების მახასიათებლები

კედელში ჩასამონტაჟებელი ავზი
AM112






AM112W









AM100/1000







AM100/1000E







AM100/850



AM1112



Alcamodul



Sádromodul
AM101/1000







AM101/1000E









AM101/1120









AM101/1120E









AM101/1120F









AM101/1120V








AM101/1120W
AM101/1300H





AM101/850





AM1101/1200





AM118/1000





AM118/850






















AM101/850W













Jádromodul
AM102/1000









AM102/1120









AM102/1120E







AM102/1120V







AM102/850











Renovmodul
AM115/1000



AM115/1000E







AM115/1000V





AM1115/1000





AM119/1000





AM119/850

















Solomodul
AM116/1120







AM116/1300H





















Medic Assistant
AM101/1500L
 ძირითადი გამოყენება
 ჩამონტაჟების შესაძლებლობით
გადინების მექანიზმის დახმარებით A06E მარტივად გადაკეთებადია ECOLOGY ვარიანტზე

პროდუქტების კატალოგი 2021

29

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

28 დაფარული ჩასარეცხი სისტემები

სამონტაჟო ჩარჩოები

A104/1200

A104/1120

ნიჟარის მონტაჟისთვის განკუთვნილი
ჩარჩო

ნიჟარის სამონტაჟო ჩარჩო

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

30 ცალი
1195×410×82 მმ

წონა (ცალი)

9,3358 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

1170 მმ

15
წლიანი გარანტია

A104A/1200

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

A104B/1200

A104B/1120

შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო

1 ცალი
30 ცალი
1195×82×410 მმ
8,342 კგ
1120 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

15
წლიანი გარანტია

A104A/1120

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო

1 ცალი
30 ცალი
1195×410×82 მმ
8,2785 კგ
1170 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

15
წლიანი გარანტია

A104PB/1120

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×82×410 მმ
7,2847 კგ
1120 მმ

ნიჟარის და შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო

დაფარული შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო

ნიჟარისთვის განკუთვნილი სამონტაჟო
ჩარჩო

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

ზომები (ცალი)

30 ცალი
1195×410×82 მმ

წონა (ცალი)

10,1397 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

1170 მმ

15
წლიანი გარანტია

A104AVS/1200

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×82×410 მმ
9,1422 კგ
1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

A104AVS/1120

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×410×82 მმ
7,2847 კგ
1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

A104/850

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1195×410×82 მმ
7,8799 კგ
1000 მმ

ნიჟარისთვის განკუთვნილი სამონტაჟო
ჩარჩო

ბიდეს მონტაჟისთვის განკუთვნილი ჩარჩო

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

ზომები (ცალი)

1195×410×82 მმ

წონა (ცალი)

9,503 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

1170 მმ

პროდუქტების კატალოგი 2021

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×82×410 მმ
6,614 კგ
1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×410×82 მმ
7,4637 კგ
850 მმ

15
წლიანი გარანტია

A105/1200

ნიჟარის და შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო,
ინტეგრირებული სიფონით

30 ცალი

წლიანი გარანტია

1 ცალი
30 ცალი

ნიჟარის და შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო
ინტეგრირებული სიფონით

რაოდენობა (პალეტი)

15

A104/1000

ნიჟარისა და შემრევისთვის განკუთვნილი
სამონტაჟო ჩარჩო

რაოდენობა (პალეტი)

31

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
20 ცალი
1190×523×90 მმ
11,7195 კგ
1170 მმ

15
წლიანი გარანტია

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

30 სამონტაჟო ჩარჩოები

სამონტაჟო ჩარჩოები

A105/1120

A105/1000

ბიდეს სამონტაჟო ჩარჩო

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

18 ცალი
1190×90×523 მმ

წონა (ცალი)

11,8373 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

1120 მმ

15
წლიანი გარანტია

A105/850

A107/1120

ბიდეს მონტაჟისთვის განკუთვნილი ჩარჩო

პისუარის სამონტაჟო ჩარჩო

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
20 ცალი
1190×523×90 მმ
10,9313 კგ
1000 მმ

15
წლიანი გარანტია

A105/450

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

A107S/1200

სენსორული პისუარისთვის განკუთვნილი
სამონტაჟო ჩარჩო

1 ცალი
30 ცალი
1195×82×410 მმ
8,7871 კგ
1120 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

15
წლიანი გარანტია

A108/1300

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×410×82 მმ
9,9233 კგ
1170 მმ

ბიდეს მონტაჟისთვის განკუთვნილი ჩარჩო

ნიჟარის და შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო

ვიდუარის სამონტაჟო ჩარჩო, ავზით, წყლის
გამშვები მუხლით DN90/110

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

ზომები (ცალი)

20 ცალი
1190×523×90 მმ

წონა (ცალი)

10,4653 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

850 მმ

15
წლიანი გარანტია

A106/1120

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

30 ცალი
1195×410×82 მმ

წონა (ცალი)

11,2151 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
20 ცალი
520×450×90 მმ
8,724 კგ
450 მმ

15
წლიანი გარანტია

A107/1200

ხელის სამაგრის სამონტაჟო ჩარჩო

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

1120 მმ

პროდუქტების კატალოგი 2021

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×510×82 მმ
12,8705 კგ
1300 მმ

ვიდუარის და შემრევის სამონტაჟო ჩარჩო,
ავზით, წყლის გამშვები მუხლით DN90/110

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
30 ცალი
1195×410×82 მმ
9,7809 კგ
1170 მმ

15
წლიანი გარანტია

A108F/1100

პისუარის მონტაჟისთვის განკუთვნილი
ჩარჩო

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
15 ცალი
1195×145×530 მმ
15,8606 კგ
1067 მმ

15
წლიანი გარანტია

A108F/1500

ბიდეს მონტაჟისთვის განკუთვნილი ჩარჩო

რაოდენობა (პალეტი)

33

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
10 ცალი
1460×155×530 მმ
17,3481 კგ
1460 მმ

15
წლიანი გარანტია

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

32 სამონტაჟო ჩარჩოები

სამონტაჟო ჩარჩოები

A113/1200

A113/1120

A117B

A117PB

დასაკიდი უნიზაზისთვის განკუთვნილი
სამონტაჟო ჩარჩო

დასაკიდი უნიტაზის სამონტაჟო ჩარჩო,
კომპაქტი

ნიჟარის სამონტაჟო ჩარჩო, თამაშირმუყაოში დასამონტაჟებელი

ნიჟარის დაფარული სამონტაჟო ჩარჩო,
თამაშირ-მუყაოში დასამონტაჟებელი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)

15 ცალი
1195×530×145 მმ

წონა (ცალი)

11,2567 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

1176 მმ

15
წლიანი გარანტია

A114/1120

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)

15 ცალი
1195×145×530 მმ
11,1765 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

1120 მმ

დასაკიდი უნიტაზის და სენსორული
მოწყობილობის სამონტაჟო ჩარჩო

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

ზომები (ცალი)

15 ცალი
1195×145×530 მმ

წონა (ცალი)

11,3765 კგ

მონტაჟის სიმაღლე

1120 მმ

პროდუქტების კატალოგი 2021

წლიანი გარანტია

A114S/1200

დასაკიდი უნიტაზის სამონტაჟო ჩარჩო

რაოდენობა (პალეტი)

15

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
15 ცალი
1195×530×145 მმ
13,2026 კგ
1176 მმ

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

35

20 ცალი
160 ცალი
370×80×140 მმ
1,9108 კგ
– მმ

15
წლიანი გარანტია

რაოდენობა (პალეტი)
ზომები (ცალი)
წონა (ცალი)
მონტაჟის სიმაღლე

1 ცალი
40 ცალი
800×133×470 მმ
6,3274 კგ
– მმ

15
წლიანი გარანტია

დაფარული ჩასარეცხი
სისტემები

34 სამონტაჟო ჩარჩოები

მართვის ღილაკები და
სენსორები

მართვის ღილაკები
და სენსორები
დაფარული ჩასარეცხი სისტემების მართვის ღილაკები ____ 42
მართვის ღილაკები THIN
42
ძირითადი მართვის ღილაკები
42
მართვის ღილაკები FLAT
43
მართვის ღილაკები FLAT ALUNOX
43
მართვის ღილაკები FLAT INOX
43
მართვის ღილაკები FLAT COLOUR
43
მართვის ღილაკები FLAT GLASS
43
მართვის ღილაკები INDIVIDUAL
43
მართვის ღილაკები FLAT BRONZ-ANTIC
43
მართვის ღილაკები FLAT ALUNOX განათებით
43
უკონტაქტო მართვის ღილაკები
43
მართვის ღილაკები Antivandal
44
სენსორული პროგრამა _______________________________44
სენსორული მართვის ღილაკები
44
უნიტაზებისთვის განკუთვნილი ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემები
44
პისუარებისთვის განკუთვნილი ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემები
44
ჩარეცხვის დისტანციური ღილაკი
45
სენსორული პროგრამებისთვის განკუთვნილი ენერგიის
წყაროები
46

მართვის ღილაკები ANTIBACTERIAL

მართვის ღილაკები INDIVIDUAL

მართვის ღილაკები ANTIBACTERIAL

თითოეული ადამიანის ინდივიდუალურობის უნიკალურობას თან სდევს ინდივიდუალური მოთხოვნები ინტერიერის დიზაინის
მიმართ. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ბაზარზე წარმოგიდგენთ მართვის ღილაკებს, რომლებიც სასიამოვნო ფერებს უკიდურესად
გამძლე ზედაპირებით აერთიანებს. ეს ქმნის უმაღლესი ხარისხის ძვირადღირებულ პროდუქტს, მდგრადია რეცხვის და
ნაკაწრების მიმართ. მართვის ღილაკების დიზაინი შეიძლება იყოს ჰარმონიაში არა მხოლოდ წამყვანი მწარმოებლების პრემიუმ
შემრევებთან, არამედ აბაზანის სხვა აქსესუარებთან, რომლებიც შედის INDIVIDUAL პროგრამაში.

Gold- პრიალა

Gold- დამუშავებული გლუვი

Red gold- პრიალა

Red gold-დამუშავებული გლუვი
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ღილაკს "შავი გლუვი" და "თეთრ-მქრქალი" ღილაკებით ახლა გააჩნია ანტიბაქტერიული ზედაპირი.
ზედა გამჭვირვალე ლაქი შეიცავს ვერცხლის ნანო ნაწილაკებს, რომლებსაც აქვთ ანტიბაქტერიული
თვისებები და ხელს უშლიან მავნე მიკროორგანიზმების გავრცელებას ღილაკის ზედაპირზე. ამრიგად,
უნიტაზის ანტიბაქტერიულ დასაჯდომთან ერთად, შეგიძლიათ ნაკლები ძალისხმევით შეამციროთ
თქვენს აბაზანაში ბაქტერიების გამრავლება.

ანტიბაქტერიული ფენა

Nickel- პრიალა

Nickel- დამუშავებული გლუვი

Gun metal- პრიალა

Gun metal-დამუშავებული გლუვი

M778

M776

M678

M676

M578

M576

FUN-BLACK

M278

ოთხი ფერი ორ დეტალში
ყველაზე პოპულარული FLAT FUN
ღილაკი, რომელმაც მოიგო 2014 წითელი
წერტილის ჯილდო თავისი დიზაინისთვის,
ახლა უკვე ხელმისაწვდომია GOLD,
RED GOLD, NICKEL და GUN METAL
ფერის დასრულებებით გაპრიალებული
ან დამუშავებული უჟანგავი ფოლადით.
მიუხედავად იმისა, აირჩევთ ელეგანტურ
ვარდის ოქროსფერს, კაშკაშა ოქროსფერ
ელფერს, ნიკელის ან თანამედროვე ლითონს,
ინდივიდუალური მართვის ღილაკის ყველა
ზედაპირი უზრუნველყოფს უნაკლო ფერის
თანმიმდევრულობას და ნაკაწრებისადმი
უკიდურეს წინააღმდეგობას.

პრიალა

დამუშავებული გლუვი

პროდუქტების კატალოგი 2021

პროგრამა INDIVIDUAL
იხილეთ გვერდი 190.

უსაფრთხო გარემო ბაქტერიების გარეშე
უნიტაზის სისუფთავე ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია იმისა, თუ როგორ იგრძნობენ ადამიანები
თავს უსაფრთხოდ მოცემულ გარემოში. შერჩეული ALCA-ს ღილაკების ზედაპირის უნიკალური
ტექნოლოგია ქმნის უზადო ფირს, რომელიც ხელს უშლის ბაქტერიების გავრცელებას. ტექნიკური
სიმარტივის თვალსაზრისით, ეს ღილაკები იდეალურია საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც ამ
სპეციალურად დამუშავებული ზედაპირები დიდი მოთხოვნილებაა (საავადმყოფოები, რესტორნები,
სკოლები).

მართვის ღილაკები და
სენსორები

38 მართვის ღილაკები INDIVIDUAL

მართვის ღილაკები THIN

მართვის ღილაკები FLAT

41

მართვის ღილაკები THIN
5 მმ

5 მმ

ა
მართვის ღილაკები THIN (თხელი) პლასტმასის
ბრტყელი პროფილის შედეგად არის ფილიდან
მხოლოდ 5 მმ სისქის. ჩვენ გთავაზობთ სამ დიზაინს
და ექვსი ტიპის თხელ ღილაკს - თეთრი პრიალა,
თეთრი მატი, ქრომი-პრიალა, ქრომირებული მატი,
შავი-მატი და ოქროსფერი-პრიალა.

TURN მართვის ღილაკის ახალი დიზაინი
ლამაზი შეიძლება კიდევ უფრო ლამაზი იყოს. ჩვენ შემოგთავაზებთ
TURN ღილაკს ახალი დიზაინის ბაზარზე. მისი სრულყოფილი
სუფთა ხაზები არა მხოლოდ კარგად გამოიყურება, არამედ ზრდის
მომხმარებლების კომფორტს. ყველა FLAT ღილაკის მუშაობის
მექანიზმი, ისევე როგორც ადრე, ჩაშენებულია კედელში, ისე,
რომ ღილაკები ძალიან მცირედ გამოდის ფილების ზედაპირზე.
ღილაკები დამზადებულია დამუშავებული ლითონისგან, რომელიც
თითის ანაბეჭდებს არ ტოვებს. სრულად თავსებადია ALCA-ს ყველა
დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან. FLAT მართვის ღილაკებმა
მოიპოვეს პრესტიჟული Red Dot Award 2014 პროდუქტის
დიზაინისთვის.
7 მმ

ბარბორა
შკორპილოვა
არქიტექტორი და
დიზაინერი, კომპანია
ალკაპლასტისთვის
მართვის ღილაკების
FLAT ALUNOX, NIGHT
LIGHT და ღილაკების
M370 შემქმნელი.
დღეს მისი სახელი
უკავშირდება სტუდიას
MIMOLIMIT, რომელიც
მან დააარსა 2001 წელს.

უკონტაქტო
მართვის ღილაკები

ახალი ანტიბაქტერიული
დასრულება მატ ღილაკებისთვის

წარმოგიდგენთ ჩვენს ახალ უკონტაქტო ღილაკებს NIGHT
LIGHT, რომელიც არის საერთაშორისო კონკურსის IF Design
Award 2018-ის გამარჯვებული, კატეგორიაში ,,პროდუქტი”
მიმართულება ,,სააბაზანო ოთახი”. დიზაინის სამი ვარიანტი
და კარგად გააზრებული მოწყობილობა, განათების სისტემისა
და სხვა პარამეტრებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს
უნიკალურობას ყველა ტიპის აბაზანისა და ტუალეტისთვის.

THIN ღილაკებს თეთრი-მატი და
შავ-მატი დასრულებებში ახლა აქვს
ანტიბაქტერიული ზედაპირი. ზედა
გამჭვირვალე ლაქი შეიცავს ვერცხლის
ნანო ნაწილაკებს, რომლებსაც აქვთ
ანტიბაქტერიული თვისებები და ხელს
უშლიან მავნე მიკროორგანიზმების
გავრცელებას ღილაკის ზედაპირზე.

M778

პროდუქტების კატალოგი 2021

M776

M678

M676

M578

M576

მართვის ღილაკები და
სენსორები

40 მართვის ღილაკები FLAT / უკონტაქტო მართვის ღილაკები

42 დაფარული ჩასარეცხი სისტემების მართვის ღილაკები

დაფარული ჩასარეცხი სისტემების მართვის ღილაკები

საწყისი

43

M70 თეთრი-პრიალა

M71 ქრომი პრიალა

M72 ქრომი მატი

M73 ქრომი პრიალა/მატი

ა

M75 ოქროსფერიპრიალა

TURN Alunox-მატი *
TURN-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად
მატი *

STING Alunox-მატი/პრიალა
STING-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი
/ პრიალა

FUN Alunox-მატი *
FUN-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი *

FLAT COLOUR მკვეთრად პრიალა ფერადი
M270 თეთრი-პრიალა

M271 ქრომი პრიალა

M272 ქრომი მატი

M278 შავი-მატი

STRIPE Alunox-მატი/პრიალა
STRIPE-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი
/ პრიალა

AIR Alunox-მატი *
AIR-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი *

FLAT GLASS მინა

M275 ოქროსფერი-პრიალა

FUN-WHITE უჟანგავი
ფოლადი, თეთრი პრიალა *

M370 თეთრი-პრიალა

M371 ქრომი პრიალა

M372 ქრომი მატი

M378 შავი-პრიალა

M375 ოქროსფერი-პრიალა

FLAT

M1710 თეთრი-პრიალა

M1710-8 თეთრი-პრიალა/
შავი-პრიალა

M1741 ქრომი-პრიალა

M1718 შავი-პრიალა

M1713 ქრომი-პრილა/მატი

FUN-BRASS
თითბერი *

STRIPE-WHITE უჟანგავი
ფოლადი-თეთრი პრიალა

STRIPE-BLACK უჟანგავი
ფოლადი, შავი პრიალა

STRIPE-GL1200 მინა-თეთრი

STRIPE-GL1204 მინა-შავი

AIR LIGHT ალუმინი განათებით

FUN-ANTIC ბრინჯაოანტიკი *

ა

FUN-BLACK
უჟანგავი ფოლადი,
შავი-მატი *

AIR LIGHT Alunox-მატი

ა INDIVIDUAL
3 კვ მ
– დან

M1720-1 თეთრი-პრიალა/
ქრომი-პრიალა

M1721 ქრომი-პრილა

M1722 ქრომი-მატი

M1728-2 შავი-პრიალა/
ქრომი-მატი

M1725 ოქროსფერიპრიალა
FUN-G-P GOLD-პრიალა *

FUN-RG-P RED GOLDპრიალა *

FUN-N-P NICKEL-პრიალა *

FUN-GM-P GUN METALპრიალა *

FUN-G-B GOLDდამუშავებული ზედაპირი *

FUN-RG-B RED-GOLDდამუშავებული ზედაპირი *

FUN-N-B NICKELდამუშავებული ზედაპირი *

FUN-GM-B GUN METALდამუშავებული ზედაპირი *

THIN სისქე 5 მმ

M770 თეთრი-პრიალა/
ქრომი-პრიალა *
M776 თეთრი-მატი/ქრომიპრიალა *

M771 ქრომი-პრიალა/
ქრომი-მატი *

M772 ქრომი-მატი/
ქრომი-პრიალა *

M778 შავი-მარი/ქრომიპრიალა *

M775 თეთრი-პრიალა/
ოქროსფერი-პრიალა *

უკონტაქტო (მინა)
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

M670 თეთრი-პრიალა *
M676 თეთრი-მატი *

M671 ქრომი-პრიალა *

M672 ქრომი-მატი *

M678 შავი-მატი *

M675 ოქროსფერი-პრიალა *

NIGHT LIGHT-1
მინა-შავი
NIGHT LIGHT-1-SLIM
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-2
მინა-შავი
NIGHT LIGHT-2-SLIM
მინა-შავი

მასალა FLAT ALUNOX

ანოდირებული ალუმინი, მაღალი
ხარისხის ფოლადი

მასალა FLAT COLOUR

მაღალი ხარისხის ფოლადი,
დამუშავებული ფერადი ლაკით

NIGHT LIGHT-3
მინა-შავი

მასალა FLAT GLASS

მაღალი ხარისხის ფოლადი, მინა

მასალა AIR LIGHT

ანოდირებული ალუმინი, მაღალი
ხარისხის ფოლადი

NIGHT LIGHT-3-SLIM
მინა-შავი

მასალა FLAT BRONZ-ANTIC
მასალა FUN-BRASS

247 მმ

INDIVIDUAL მასალა

რაოდენობა (ყუთი)

M571 ქრომი-პრიალა *

M572 ქრომი-მატი *

M578 შავი-მატი *
რაოდენობა (ყუთი)
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165 მმ

M570 თეთრი-პრიალა *
M576 თეთრი-მატი *

M575 ოქროსფერი-პრიალა *
25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

700 ცალი

მასალა THIN , საწყისი

პლასტმასი

*გადმოსაწევი
ყველა ღილაკის ზომა

ღილაკი

10 ცალი
280 ცალი

თითბერი, ზედაპირი
დამუშავებულია ბრინჯაო-ანტიკით
თითბერი
უჟანგავი ფოლადი დეკორატიული
PVD ექსტერიერით
6 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

96 ცალი

NIGHT LIGHT მასალა

მინა

მართვის ღილაკები და
სენსორები

FLAT ALUNOX (ალუმინი) / FLAT INOX უჟანგავი ფოლადი

სენსორული

ANTIVANDAL

M279 მეტალი

M370S თეთრი (კავშირით
ქსელთან)

M371S ქრომი პრიალა
(კავშირით ქსელთან)

M279SB მეტალი (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

M370SB თეთრი

M371SB ქრომი პრიალა (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

M279S-SLIM
მეტალი (ქსელთან
დამაკავირებლით)

M370S-SLIM
თეთრი (ქსელთან
დამაკავირებლით)

M371S-SLIM
ქრომი-პრიალა (ქსელთან
დამაკავირებლით)

10 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

280 ცალი

მასალა

მაღალი ხარისხის ფოლადი

ASP3

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა, ქრომი
12 ვ (ქსელთან დამაკავშირებლით)

ASP3-B

რაოდენობა (ყუთი)

ASP3-K

ASP4

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა
პისუარისთვის, ქრომი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

ASP4-B

მასალა

256 ცალი

12 ცალი
192 ცალი
მაღალი ხარისხის
ფოლადი

ASP4-K

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა
პისუარისთვის, მეტალი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

მაღალი ხარისხის ფოლადი,
ქრომირებული პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

მასალა

160 ცალი
აბს, პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
160 ცალი
ქრომირებული
პლასტმასი

MPO13

ჩარეცხვის პნევმატური ღილაკი,
ფეხით მართვადი, მეტალი, კედელში
დასამონტაჟებელი

P120

დაფარული ჩასარეცხი ჩასაშენებელი
სისტემის დამცავი კანტი, alunox-მატი

ASP3-KBT

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

12 ცალი
192 ცალი
მაღალი ხარისხის
ფოლადი

ASP4-KT

ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა
მექანიკური ჩარეცხვის ფუნქციის
პისუარისთვის, მეტალი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა
პისუარისთვის, მეტალი 6 ვ (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

16 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მასალა

რაოდენობა (პალეტი)

10 ცალი

16 ცალი
256 ცალი
მაღალი ხარისხის
ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

16 ცალი
256 ცალი
მაღალი ხარისხის
ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
160 ცალი
უჟანგავი ფოლადი, აბს,
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
ანოდირებული ალუმინი
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MPO12

ჩარეცხვის პნევმატური ღილაკი,
ფეხით მართვადი, მეტალი, იატაკში
დასამონტაჟებელი

ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა
მექანიკური ჩარეცხვის ფუნქციის
უნიტაზიზსთვის, მეტალი 6 ვ (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

ASP4-KB

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა
პისუარისთვის, ქრომი 6 ვ (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)

MPO11

ჩარეცხვის პნევმატური ღილაკი, ხელით
მართვადი, ქრომი-პრიალა, კედელში
დასამონტაჟებელი

ASP3-KT

ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა
მექანიკური ჩარეცხვის ფუნქციის
უნიტაზიზსთვის, მეტალი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

ASP3-KB

რაოდენობა (ყუთი)

მაღალი ხარისხის ფოლადი,
ქრომირებული პლასტმასი

პლასტმასი

ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა, მეტალი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

რაოდენობა (ყუთი)

12 ცალი

160 ცალი

მასალა

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა,
მეტალი 6 ვ (კვების ბლოკთან
დამაკავშირებლით)

192 ცალი

10 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა, ქრომი
6 ვ (კვების ბლოკთან დამაკავშირებლით)

მასალა

MPO10

ჩარეცხვის პნევმატური ღილაკი,
მექანიკურად მართვადი, თეთრი, კედელში
დასამონტაჟებელი

M279S მეტალი (კავშირით
ქსელთან)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

ჩარეცხვის დისტანციური ღილაკი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
160 ცალი
უჟანგავი ფოლადი, აბს,
პოლიპროპილენი

მართვის ღილაკები და
სენსორები

44 დაფარული ჩასარეცხი სისტემების მართვის ღილაკები

AEZ310

კვების ბლოკი 230 ვ AC/12 V DC/12 ვატი,
IP20

AEZ311

კვების ბლოკი 230 ვ AC/12 V DC/24 ვატი,
IP20

სენსორული პროგრამებისთვის განკუთვნილი ენერგიის წყაროები

AEZ320

კვების ბლოკი 230 ვ AC/12 V DC/18 ვატი,
IP67

ელექტროენერგიის წყაროების მიმოხილვა
კოდი

რეკომენდირებული ელექტროენერგიის კვების წყარო

APZ5 Spa ტრაპის განათება
AEZ120

AEZ320

AEZ121

AEZ320

AEZ122

AEZ320

AEZ123

AEZ320

AEZ124

AEZ320

მართვის ღილაკის განათება AIR LIGHT

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

AIR LIGHT

AEZ310

AIR LIGHT R

AEZ310

უნიტაზების და პისუარების ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა
ASP3

AEZ310

ASP3-B

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

ASP3-K

AEZ310

ASP3-KB

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

ASP3-KBT

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

ASP3-KT

AEZ310

ASP4

AEZ310

ASP4-B

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

ASP4-K

AEZ310

ASP4-KB

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

ASP4-KT

AEZ310

ASP5-KB

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

სენსორული ღილაკები
M279S

AEZ310

M279SB

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

M370S

AEZ310

M370SB

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

M371S

AEZ310

M371SB

ყუთი 4× AA ბატარეებით კომპლექტში

M372S

AEZ310

M279S-SLIM

AEZ310

M370S-SLIM

AEZ310

M371S-SLIM

AEZ310

უკონტაქტო მართვის ღილაკი
NIGHT LIGHT-1

საკუთარი ელექტროენერგიის კვების წყარო

NIGHT LIGHT-2

საკუთარი ელექტროენერგიის კვების წყარო

NIGHT LIGHT-3

საკუთარი ელექტროენერგიის კვების წყარო

NIGHT LIGHT-1-SLIM

საკუთარი ელექტროენერგიის კვების წყარო

NIGHT LIGHT-2-SLIM

საკუთარი ელექტროენერგიის კვების წყარო

NIGHT LIGHT-3-SLIM

საკუთარი ელექტროენერგიის კვების წყარო

ვენტილაციის მქონე დაფარული ჩასარეცხი სისტემების აქსესუარები
P128

პროდუქტების კატალოგი 2021

კვების ბლოკი 230 ვ
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მართვის ღილაკები და
სენსორები
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არმატურა

არმატურა

50 შემვსები მექანიზმები

შემვსები მექანიზმები

გვერდითი შემვსები მექანიზმები

გვერდითი შემვსები მექანიზმების მიმოხილვა
ალკაპლასტი წარმოგიდგენთ გვერდით შემვსებ ახალ მექანიზმებს, რომლებიც მთლიანად ჩაანაცვლებს ძველი
ტიპის მექანიზმებს.

ჩვენ შევქმენით შემვსები მექანიზმების სრულიად ახალი ხაზი, იმისათვის, რომ უპირველეს ყოვლისა იყოს სწრაფი, წყალში
არსებული ჭუჭყის მიმართ ძალზე მდგრადი და იდეალურად გამძლე მაღალი წნევის მიმართ 0,05–1,6 MPa (0,5–16 ბარი)
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.

ძველი
კოდი

ახალი
კოდი

იგივე ფასი

წყლის
კავშირი

კუთხვილის
მასალა

A15-1/2"

A150-1/2"

იგივე ფასი

1/2"

пластик

კერამიკული
ავზები

A15-3/8"

A150-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

пластик

კერამიკული
ავზები

A15P-1/2"

A150P-1/2"

იგივე ფასი

1/2"

пластик

პლასტმასის
ავზები

A15P-3/8"

A150P-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

пластик

პლასტმასის
ავზები

A16-1/2"

A160-1/2"

იგივე ფასი

1/2"

მეტალი*

კერამიკული
ავზები

დამატებითი სწრაფი შევსება

A16-3/8"

A160-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

მეტალი**

შევსება 2-ჯერ უფრო სწრაფად
მაყუჩის გამოყენების გარეშე

კერამიკული
ავზები

A16P-3/8"

A160P-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

მეტალი**

საწმენდის გაწმენდა CLICK
სისტემით შლანგის ამოღების გარეშე

ჭუჭყის მიმართ
გაზრდილი მდგრადობა
უზრუნველყოფილია
კონუსური ფორმის
ფილტრით

ჩუმი შევსება
წყლის ნაკადის მაყუჩის
საშუალებით

6
წლიანი გარანტია

განმარტება
არმატურა

მარტივი მოვლა და სწრაფი
მომსახურება
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პლასტმასის
ავზები

დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები

ა

A150UNI

1/2", 3/8"

пластик

კერამიკული
ავზები

პლასტმასის
ავზები

დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები

ა

A160UNI

1/2", 3/8"

металл

კერამიკული
ავზები

პლასტმასის
ავზები

დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები

* შეფუთვის ყუთის წონის ზრდა 15,8 კგ-დან 17,4 კგ-მდე
** შეფუთვის ყუთის წონის ზრდა 14,5 კგ-დან 15 კგ-მდე

ერთი პროდუქტი ყველა ვარიანტისთვის
7 ძაფის ვარიანტი + 2 უნივერსალური პაკეტი
მაქსიმალური საიმედოობა
ახალი მემბრანა მუშაობს წყლის
წნევის ცვალებადობის დროსაც
კი 0,05–1,6 მპა (0,5–16 ბარი).

A150 1/2"

A160 1/2"

A150 3/8"

A160 3/8"

A150P 1/2"

A160P 3/8"

უკურტყმის გარეშე
სარქველის გლუვი
დახურვის წყალობით

მოხმარების
გაცილებით დიდი
ხანგრძლივობა
შემვსები მექანიზმი
დამზადებულია
მასალისგან,
რომელიც უკეთესად
ეწინააღმდეგება
კირქვის ფორმირებას

უნივერსალური
განკუთვნილია პლასტმასის
და კერამიკის ავზებისა და
დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემებისთვის

A150P 3/8"

ყოველთვის ერთი და
იგივე წყლის დონე
მილებში წყლის წნევის
მიუხედავად
პროდუქტების კატალოგი 2021

A150UNI

A160UNI

IN

IN

ინოვაცია

ახალ ასორტიმენტში

52 შემვსები მექანიზმები

ა

A150-1/2"

შემვსები მექანიზმები / ჩასარეცხი მექანიზმები

A150-3/8"

ა

ა

A150P-1/2"

A17-1/2"

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

პლასტმასის ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

ავზის შესავსები მექანიზმი, ქვედა
გადინებისთვის

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

A17-3/8"

A18-1/2"

ავზის შესავსები მექანიზმი, ქვედა
გადინებისთვის

ავზის შესავსები მექანიზმი, ქვედა
გადინებისთვის, მეტალის ხრახნისით

არმატურა

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

53

70 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1120 ცალი
POM

A150P-3/8"

ა

პლასტმასის ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A160-1/2"

70 ცალი
1120 ცალი
POM

ა

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი, მეტალის ვინტილით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

70 ცალი
1120 ცალი
POM

ა

A160-3/8"

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი, მეტალის ვინტილით

რაოდენობა (პალეტი)

50 ცალი
800 ცალი

მასალა

აბს

A18-3/8"

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50 ცალი
800 ცალი
აბს

A2000-CHROM

ავზის შესავსები მექანიზმი, ქვედა
გადინებისთვის, მეტალის ხრახნისით

70 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1120 ცალი
POM

A160P-3/8"

ა

ჩასარეცხი მექანიზმი, გვერდითი
გადინებით და მეტალის კუთხვილით
პლასტმასის ავზებისთვის და დაფარული
ჩასარეცხი სისტემებისთვის

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A150UNI

70 ცალი
1120 ცალი
POM

ა

შესავსები გვერდითი მექანიზმი,
პლასტმასის კუთხვილით,
უნივერსალური

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A160UNI

70 ცალი
1120 ცალი
POM

ა

შესავსები გვერდითი მექანიზმი,
მეტალის კუთხვილით, უნივერსალური

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

50 ცალი
800 ცალი

მასალა

აბს

A08A

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

მასალა

50 ცალი
800 ცალი
აბს

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი გრძელი STOP
ღილაკით

დაწყება
დასრუ-ლება

25 ცალი
400 ცალი
აბს

A02

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი ორმაგი
ღილაკით

რაოდენობა (პალეტი)

A05-CHROM

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი STOP
ღილაკით

დაწყება
დასრუ-ლება

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
აბს

A03

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი დაბალ
სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზისთვის

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი მაღალ
სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზისთვის

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

DUAL
3 ლ/6 ლ

რაოდენობა (ყუთი)

70 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1120 ცალი
POM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

70 ცალი
1120 ცალი
POM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

36 ცალი
576 ცალი
POM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

16 ცალი
256 ცალი
აბს

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
აბს

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
აბს

54 ჩასარეცხი მექანიზმები / უნიტაზისთვის განკუთვნილი პლასტმასის ავზები

A03A

A06

უნიტაზისთვის განკუთვნილი პლასტმასის ავზები / ჩასარეცხი მექანიზმების კომპლექტები

A06E

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემისთვის

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი ECOLOGY
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემისთვის

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

A95

A950

ორი ნაწილისგან შემდგარი წყალგამტარი
მილი DN32 + გოფრირებული შუასადები

წყალგამტარი მილი, კომპლექტი DN35

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

არმატურა

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი მაღალ
სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზისთვის

55

35 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

560 ცალი

მასალა

აბს

A06-850

რაოდენობა (პალეტი)

25 ცალი
400 ცალი

მასალა

აბს

A07

დაბალი დაფარული ჩასარეცხი
სისტემისთვის განკუთვნილი წყლის
ჩამრეცხი მექანიზმი, სიმაღლე 850 მმ

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
აბს

A09B

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი ავზისთვის
A93

წყლის ჩამრეცხი მექანიზმი განკუთვნილი
Slimmodul-ისთვის

SA2000 1/2" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A150-1/2", A2000,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

დაწყება
დასრუ-ლება
რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

400 ცალი
აბს

A93-1/2"

უნიტაზის უნივერსალური ავზი ALCA UNI
DUAL

A93-3/8"

უნიტაზის უნივერსალური ავზი ALCA UNI
DUAL

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
აბს

A94-1/2"

უნიტაზის უნივერსალური ავზი ALCA UNI
DUAL / STOP

A94-3/8"

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

58 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A150-3/8", A2000,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

დაწყება
დასრუ-ლება

SA2000K 1/2" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A160-1/2", A2000,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

დაწყება
დასრუ-ლება

50 ცალი
800 ცალი
აბს

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი
320 ცალი

SA2000K 3/8" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A160-3/8", A2000,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი
320 ცალი

SA2000S 1/2" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A17-1/2", A2000,
ხრახნები, სიმკვრივე

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი
320 ცალი

SA2000S 3/8" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A17-3/8", A2000,
ხრახნები, სიმკვრივე

უნიტაზის უნივესალური ავზი ALCA UNI
START/STOP

დაწყება
დასრუ-ლება

DUAL
3 ლ/6 ლ

რაოდენობა (ყუთი)

SA2000 3/8" CHROM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

პროდუქტების კატალოგი 2021

დაწყება
დასრუ-ლება
1 ცალი
58 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

დაწყება
დასრუ-ლება
20 ცალი
320 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

დაწყება
დასრუ-ლება
20 ცალი
320 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი
320 ცალი

56 ჩასარეცხი მექანიზმების კომპლექტები

SA2000SK 1/2" CHROM

SA2000SK 3/8" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A18-3/8", A2000,
ხრახნები, სიმკვრივე

SA08A 1/2" CHROM

SA08ASK 3/8" CHROM

DUAL
3 ლ/6 ლ

DUAL
3 ლ/6 ლ

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A150-1/2", A08A,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A18-3/8", A08A,
ხრახნები, სიმკვრივე

V0018-ND

57

P0014-ND

ღილაკის ჩარჩო (ჩასარეცხი მექანიზმი
А2000)

ქრომირებული ღილაკი (А05)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

არმატურა

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი STOP
ღილაკით, კომპლექტში: A18-1/2", A2000,
ხრახნები, სიმკვრივე

ჩასარეცხი მექანიზმების კომპლექტები / არმატურა – შემადგენელი ნაწილები

დაწყება
დასრუ-ლება

დაწყება
დასრუ-ლება

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

320 ცალი

SA08A 3/8" CHROM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი
320 ცალი

SA08AK 1/2" CHROM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

16 ცალი
256 ცალი

SA08AK 3/8" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A150-3/8", A08A,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A160-1/2", A08A,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A160-3/8", A08A,
დამფარავი, ხრახნები, სიმკვრივე

DUAL
3 ლ/6 ლ

DUAL
3 ლ/6 ლ

DUAL
3 ლ/6 ლ

რაოდენობა (ყუთი)

16 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

256 ცალი

SA08AS 1/2" CHROM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

16 ცალი
256 ცალი

SA08AS 3/8" CHROM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

16 ცალი
256 ცალი

SA08ASK 1/2" CHROM

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A17-1/2", A08A,
ხრახნები, სიმკვრივე

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A17-3/8", A08A,
ხრახნები, სიმკვრივე

ჩასარეცხი მექანიზმის კომპლექტი ორი
ღილაკით, კომპლექტში: A18-1/2", A08A,
ხრახნები, სიმკვრივე

DUAL
3 ლ/6 ლ

DUAL
3 ლ/6 ლ

DUAL
3 ლ/6 ლ

რაოდენობა (ყუთი)

16 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

256 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
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16 ცალი
256 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

16 ცალი
256 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

16 ცალი
256 ცალი

V0011-ND

V0296-ND

ქრომირებული ღილაკი (А2000)

V0015-ND

ღილაკი, ქრომი (A08A)

შუასადები 64×30×2

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

N0020-ND

დამხშობი, ქრომი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

უნიტაზის დასაჯდომები
უნიტაზის დასაჯდომები
უნიტაზის დასაჯდომები
უნიტაზის დასაჯდომები
უნიტაზის დასაჯდომები
უნიტაზის დასაჯდომები

Antibacterial ___________________ 66
Basic Antibacterial ______________ 66
– დუროპლასტი ________________ 67
SOFTCLOSE __________________ 68
SLIM _________________________ 69
– დამჭერი პეტლები_____________ 70

უნიტაზის
დასაჯდომები

უნიტაზის
დასაჯდომები
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სისტემა SOFT დახურვა – ნელი დაშვება
SOFTCLOSE სისტემა ხასიათდება თავსახურის ნელი დაშვებით. სპეციალური
მექანიზმი უზრუნველყოფს უნიტაზის დასაჯდომის და თავსახურის თანაბარ და
ნელ დახურვას. არსებული სისტემის მეშვეობით, უნიტაზი დასაჯდომის უნებლიე
დაცემის შედეგად რაიმე მექანიკური დაზიანებისგან არის დაცული. იგი ასევე
მოხმარებელს უზრუნველყოფს უსაფრთხოებით და ანიჭებს მათ კომფორტს. ეს
სისტემა განსაკუთრებით შეეფერება საჯარო სივრცეებს ან ოჯახებს ბავშვებით.

ანტიბაქტერიული
ALCA უნიტაზებისთვის განკუთვნილი დასაჯდომების უმეტესობას, ვერცხლისშემცველი
ზედაპირის დამუშავების გამო, აქვთ ანტიბაქტერიული თვისებები. ტესტირებამ აჩვენა,
რომ ამ ადგილებში ზედაპირზე მცირდება ბაქტერიების რაოდენობა.

დუროპლასტი
უნიტაზის დასაჯდომების ფართო არჩევანი, მასალა დუროპლასტი, აკმაყოფილებს
ყველაზე მომთხოვნი მომხმარებელების გემოვნებას. დუროპლასტი არის მასალა,
რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს დისკომფორტს პროდუქტის ცივ ზედაპირზე
შეხების დროს.

მოსახერხებელი ზედა
მონტაჟი
უნიტაზის დასაჯდომი,
დამზადებულია დუროპლასტისგან,
სისტემით CLICK, გთავაზობთ
კლასიკურ პეტლებზე დაბალი
მონტაჟისთვის და პეტლით
ზედა მონტაჟისთვის. ისინი
დამზადებულია სპეციალურად
შეზღუდული სივრცის
შესაძლებლობისთვის, ან ე.წ.
დასადგმელი უნიტაზებისთვის,
რომელთა მონტაჟიც მხოლოდ
ზემოდან არის შესაძლებელი.

IN

ინტეგრირებული საბავშვო
დასაჯდომი, უნიტაზის
დასაჯდომზე მაგნიტის
სამაგრით
უნიტაზზე დასაჯდომი, დუროპლასტი
A603 და A606 სრულიად გამორჩეული
ინტეგრირებული საბავშვო დასაჯდომი.
ის მიმაგრებულია დასაჯდომის სახურავზე,
მაგნიტის საფარით და საჭიროების
შემთხვევაში შესაძლებელია მისი მოხსნა.
საბავშვო დასაჯდომი დამზადებულია
მსუბუქი პოლიპროპილენისგან, რათა
ბავშვმა უსაფრთხოდ და იოლად შეძლოს
მისით სარგებლობა.

CLICK – მარტივი წმენდის სისტემა
CLICK – ის სახურავის პეტლების სისტემა ამარტივებს და აჩქარებს უნიტაზის
წმენდის პროცესს. ორ ღილაკზე ერთდროულად დაჭერით, იხსნება შიდა
დამაგრების ადგილი და მარტივად ხდება მისი განცალკევება უნიტაზისგან.
უნიტაზის დასაჯდომი პეტლებზე დამაგრებით მარტივად შეგვიძლია
დავუბრუნოთ თავის პირვანდელ მდგომარეობას.

მოსაჭერების სისტემა განკუთვნილი იდეალური
თავსებადობისთვის
უნიტაზების ALCA დასაჯდომების მონტაჟის სისტემა, უზრუნველყოფს
მარყუჟების რეგულირების მაქსიმალურ სპექტრს. უნივერსალური ფორმის
დასაჯდომის სამონტაჟო სისტემა იძლევა მათი თითმის ყველა ტიპის უნიტაზზე
მონტაჟის საშუალებას. მარყუჟები დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან და
კერამიკასთან მაქსიმალური თავსებადობის მიზნით, შეღებილია სპეციალური
თეთრი საღებავით, რათა ხანგრძლივად გაძლონ.

პროდუქტების კატალოგი 2021
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ფერადი დასაჯდომი და
დასაჯდომი დაბეჭდილი
გამოსახულებით
უნიტაზ ALCA – სთვის განკუთვნილი
დუროპლასტისგან დამზადებული
დასაჯდომი, როგორც წესი
იწარმოება სტანდარტულად ოთხ
ფერში: თეთრი, ღია ყავისფერი, ღია
რუხი და ლიმონის ფერი. ჩვენ ასევე
დასაჯდომის დასაჯდომს ფერად
ბეჭდვას სამი მოტივით – ყვავილები,
ნიჟარები და ძენი.

უნიტაზის
დასაჯდომები

უნიტაზის დასაჯდომები

უნიტაზის დასაჯდომები
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უნიტაზის დასაჯდომები

A602, A603  თავსებადობის ცხრილი


მწარმოებელი

ტიპი

ALCAPLAST

Alca, Rimﬂow, Grand (C)

CERSANIT

President (C), Terra

IDEAL STANDARD
JIKA

KOLO


ტიპი

ტიპი
Alca, Rimﬂow

ALFÖLDI

Saval, Bázis, Solinár

Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C),
Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)

CERSANIT

Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari,
Family, Meteor, Trento, Relax

Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp,
Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas,
Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap

DOLOMITE

Garda

FAYANS

Neo

GUSTAVSBERG

Saval, Nautic

SANITEC / KERAMAG

Primo, Piano (C)
Renova Nr. 1

VITRA

Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera

VILLEROY & BOCH

Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact

ALCAPLAST

Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega

Eurovit (C), SevaMix

JIKA

Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma

Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap

KERAMIN


ტიპი



Renova Nr.1
Omega (C)

KERASAN

Godia

KOLO

Rekord, Idol, Impuls, Primo

MONDIAL

4031

MULTI

Eur

Alca

ROCA

Zoom
Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa

Kompakt 393, Kompakt Kaskada

Delﬁ

ROSA

IDEAL STANDARD

Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)

Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit

SAMARSKJI STROJFARFOR

Sanata

JIKA

Dino Rimless

Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta

SANINDUSA

Cetus

KOLO

Piano (C), Piano

SANTEK

Boreal, Briz

PTÁČEK

Easy, Concept

SANTERI

Optiline Europa
Lecico (C)

VITRA

A6550  თავსებადობის ცხრილი

O.novo
Saval

A604, A606  თავსებადობის ცხრილი


ტიპი

ALCAPLAST
CERSANIT

Vita, Sonata

VILLEROY BOCH

WINKIEL

მწარმოებელი

Nova Top, Rekord / Krainer

ტიპი

CERSANIT

RICHTER + FRENZEL

Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delﬁ

IDEAL STANDARD
KERAMAG

A3553  თავსებადობის ცხრილი


ტიპი

ALCAPLAST
Solari (C)

Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord

მწარმოებელი


მწარმოებელი

უნიტაზის
დასაჯდომები

A60  თავსებადობის ცხრილი

Kompakt 393, Kompakt Kaskada

GUSTAVSBERG




ტიპი

მწარმოებელი

ტიპი

Alca, Grand (C)

ALCAPLAST

Alca, Rimﬂow

Delﬁ, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)

ALFÖLDI

Saval, Bázis, Solinár

Saval

CERSANIT

Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari,
Family, Meteor, Trento, Relax


ტიპი

Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delﬁ

IDEAL STANDARD

Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)

Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit

JIKA

Dino Rimless

Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma,
Pluto, Neo (C), Roman

DOLOMITE

Garda

FAYANS

Neo

KOLO

Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree

GUSTAVSBERG

Saval, Nautic

LECICO

Lecico (C)

IDEAL STANDARD

Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega

Eurovit (C), SevaMix

PTÁČEK

Easy, Concept

JIKA

Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma

Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap

RICHTER + FRENZEL

Optiline Europa

TRIKER

KERAMAG

EP 63 (C)

KERAMIN

A6551  თავსებადობის ცხრილი



ტიპი

Renova Nr.1
Omega (C)

KERASAN

Godia

KOLO

Rekord, Idol, Impuls, Primo

MONDIAL

4031

MULTI

Eur

ROCA

Zoom

ROSA

Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa

მწარმოებელი

ტიპი

ALCAPLAST

Grand (C)

JIKA

Lyra Plus (C), Lyra (C)

MITO

Kompakt 373

SAMARSKJI STROJFARFOR

Sanata

PTÁČEK

Easy (C), Concept (C)

SANINDUSA

Cetus

SANTEK

Boreal, Briz

SANTERI

A601  თავსებადობის ცხრილი
ტიპი

ALCAPLAST

Alca, Rimﬂow

CERSANIT

Terra, President (C)



O.novo
Saval

ტიპი

= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან სრულად თავსებადი

= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან ნაწილობრივ თავსებადი

Delﬁ

(C) = სრული უნიტაზი

FAYANS

Neo

GUSTAVSBERG

Saval

Nautic

IDEAL STANDARD

Eurovit, Simplicity (C), Simplicity

Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix

JIKA

Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)

KERAMAG

VITRA

Nova Top, Rekord / Krainer

Vita, Sonata

VILLEROY BOCH


მწარმოებელი

63

Tigo, Olymp, Deep New Handicap
Renova

KERAMIN

Omega (C)

KOLO

Rekord (C)

SANINDUSA

Cetus

Primo, Rekord / Krainer


= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან სრულად თავსებადი

= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან ნაწილობრივ თავსებადი
(C) = სრული უნიტაზი

საორიენტაციო მიმოხილვა

პროდუქტების კატალოგი 2021

საორიენტაციო მიმოხილვა
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უნიტაზის დასაჯდომები / უნიტაზის დასაჯდომები – დამჭერი პეტლები

A66  თავსებადობის ცხრილი

65

A64SLIM  თავსებადობის ცხრილი





მწარმოებელი

ტიპი

ტიპი


ტიპი

მწარმოებელი

ტიპი

ALCAPLAST

Rimﬂow

ALCAPLAST

Alca

Rimﬂow

CERSANIT

President, Merida, Terra

ALFÖLDI

Saval

Bázis

DOLOMITE

Clodia

CERSANIT

President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)

Olimpia, Olimpia (C), Iryda

GLACERA

Montanaro, Base

DOLOMITE

Garda

Dalea, Luna

FAYANS

Neo

IDEAL STANDARD

Eurovit (Ecco)

Vidima SevaMix (C)

GUSTAVSBERG

Saval, Nautic

JIKA

Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo

Zeta Plus (C), Dino Rimless

IDEAL STANDARD

Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm

Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity

JIKA

Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman

Norma

KERAMAG

Renova

KERASAN

Flo

LAUFEN

Pro, Form

RICHTER + FRENZEL

Optiset Optiline

VILLEROY & BOCH

Omnia, Omnia Architectura

VITRA

S50-52 cm

KERAMAG


ტიპი


Rimﬂow

President, Merida, Terra

DOLOMITE

Clodia

GLACERA

Montanaro, Base

KOLO

Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)

SANINDUSA

Cetus

SANTEK

Boreal, Briz

Rekord (C), Piano (C), Primo

Vita, Sonata

VILLEROY & BOCH

Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact

VITRA

Pera, SeaBay (C)

ტიპი

ALCAPLAST
CERSANIT

Godia

SANTERI

A67  თავსებადობის ცხრილი
მწარმოებელი

Renova Nr. 1

KERASAN

უნიტაზის
დასაჯდომები

HORNBACH

A674S  თავსებადობის ცხრილი

მწარმოებელი

ტიპი


ტიპი

Dalea, Luna

ALCAPLAST

IDEAL STANDARD

Eurovit (Ecco)

Vidima SevaMix (C)

CERSANIT

Iryda, Iryda (C)

Delﬁ, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)

JIKA

Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo

Zeta Plus (C), Dino Rimless

FORM

Novalis

Corto

Renova

HORNBACH

Rimﬂow

GUSTAVSBERG

Nautic

KERASAN

Flo

HORNBACH

Melissa, Luna

LAUFEN

Pro, Form

IDEAL STANDARD

RAVAK

Chrome RimOﬀ

JIKA

Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)

RICHTER + FRENZEL

Optiset Optiline

LAUFEN

Laufen Pro

VILLEROY & BOCH

Omnia, Omnia Architectura

PTÁČEK

VITRA

S50-52 cm

RAVAK

KERAMAG

Simplicity

Concept 100
Uni Chrome RimOﬀ, Uni Chrome Rim

RICHTER + FRENZEL

A67SLIM  თავსებადობის ცხრილი

მწარმოებელი

ტიპი

ALCAPLAST

Rimﬂow

CERSANIT

President, Merida, Terra, Iryda (C)

DOLOMITE

Clodia

GLACERA

Montanaro, Base



Vidima SevaMix (C)
Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus,
Tigo, Deep New Handicap
Renova Nr. 1, Renova

KOLO

Style, Impuls

RAVAK

Uni Chrome RimOﬀ, Uni Chrome Rim

VILLEROY & BOCH

Subway, Omnia Architectura

VITRA

S50-52 cm

Concept 500

მწარმოებელი

ტიპი

ALCAPLAST

WC Alca MEDIC


ტიპი


= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან სრულად თავსებადი
(C) = სრული უნიტაზი

Quatro

პეტლები – თავსებადობის ცხრილი
პეტლები


= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან სრულად თავსებადი

= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან ნაწილობრივ თავსებადი
(C) = სრული უნიტაზი

საორიენტაციო მიმოხილვა
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Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo

VITRA


= უნიტაზის დასაჯდომი, კერამიკასთან ნაწილობრივ თავსებადი

Elena (C), Dalea, Melissa
Flo

VILLEROY & BOCH


Dalea, Luna

KERASAN

Renova Nr. 1

A678S  თავსებადობის ცხრილი

Olimpia, Olimpia (C), Iryda

IDEAL STANDARD
JIKA

KERAMAG

Icon, Primo

ტიპი

HORNBACH

JUNGBORN

Optiline Europa

SANITEC  KERAMAG  KOLO

ტიპი

P0009B-ND

A60

P096

A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO

P105

A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S

P105B

A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S

P106

A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S

P106B

A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S

P113

A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM

Z0137B-ND

A64, A65, A66, A67

Z0952-ND

A64SLIM, A67SLIM

P157

A678S

P170

A6550, A6551

P179

A64, A66, A67

საორიენტაციო მიმოხილვა

66 უნიტაზის დასაჯდომები Antibacterial / უნიტაზის დასაჯდომები Basic Antibacterial

A60 Antibacterial

უნიტაზის დასაჯდომები – დუროპლასტი

A68

A601

უნიტაზის დასაჯდომი, საბავშვო

A601 BAHAMA

უნიტაზის დასაჯდომი დუროპლასტი

A601 PERGAMON

უნიტაზის დასაჯდომი დუროპლასტი

უნიტაზის დასაჯდომი დუროპლასტი

უნიტაზის
დასაჯდომები

Antibacterial უნიტაზის დასაჯდომი

67

რაოდენობა (ყუთი)

13 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები

208 ცალი
P0009-ND
პოლიპროპილენი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

მასალა

ა

A6550

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

A6551

უნიტაზის დასაჯდომი Basic Antibacterial

მასალა

–
პოლიპროპილენი

ა

A3553

უნიტაზის დასაჯდომი Basic Antibacterial

5 ცალი
120 ცალი

პეტლები

252 ცალი

პეტლები
მასალა

რაოდენობა (პალეტი)

7 ცალი

P096
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

A601 PISTACHIO

უნიტაზის დასაჯდომი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

5 ცალი
120 ცალი
P096
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

A602

უნიტაზის დასაჯდომი დუროპლასტი

უნიტაზის დასაჯდომი უნივერსალური,
დუროპლასტი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

270 ცალი
–
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა
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15 ცალი
270 ცალი
–
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

21 ცალი
336 ცალი
–
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

120 ცალი
P096
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

5 ცალი
120 ცალი
P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

P096
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

A603

უნიტაზის დასაჯდომი უნივერსალური,
თავიში დამატებით შიგთავსით,
დუროპლასტი

რაოდენობა (ყუთი)
5 ცალი

5 ცალი
120 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა
მოსაპირკეთებელი
მასალა

5 ცალი
120 ცალი
P106B
დუროპლასტი ანტიბაქტერიული თვისებებით
პოლიპროპილენი ანტიბაქტერიული თვისებებით

68 უნიტაზის დასაჯდომები დუროპლასტი SOFTCLOSE

A604

A604 BAHAMA

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, დუროპლასტი

A604 PERGAMON

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, დუროპლასტი

A604 ZEN

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, დუროპლასტი

A606

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, ინტეგრირებული
ჩანართით, დუროპლასტი

69

A66

უნიტაზის დასაჯდომი SOFTCLOSE,
დუროპლასტი

უნიტაზის
დასაჯდომები

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, დუროპლასტი

უნიტაზის დასაჯდომები დუროპლასტი SOFTCLOSE / უნიტაზის დასაჯდომები SLIM

SOFT
CLOSE

რაოდენობა (ყუთი)

SOFT
CLOSE

5 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები

120 ცალი
P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

მასალა

A604 PISTACHIO

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, დუროპლასტი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები

პეტლები
მასალა

დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

A604 FLOWER

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, დუროპლასტი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები

120 ცალი
P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა
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SOFT
CLOSE

5 ცალი
120 ცალი
P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

მასალა

A604 SHELL

უნიტაზის უნივერსალური დასაჯდომი
SOFTCLOSE, დუროპლასტი

SOFT
CLOSE

5 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

5 ცალი
120 ცალი
P106B

მასალა

SOFT
CLOSE

რაოდენობა (ყუთი)

SOFT
CLOSE

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

5 ცალი
P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

5 ცალი
120 ცალი

პეტლები

P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

მასალა

A67

უნიტაზის დასაჯდომი SOFTCLOSE,
დუროპლასტი

SOFT
CLOSE

120 ცალი

SOFT
CLOSE

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები

SOFT
CLOSE

5 ცალი
120 ცალი
P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

მასალა

A67SLIM

უნიტაზის დასაჯდომი SLIM SOFTCLOSE,
დუროპლასტი

SOFT
CLOSE

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები

5 ცალი
80 ცალი
Z0137B-ND

მასალა

დუროპლასტი

A64SLIM

უნიტაზის დასაჯდომი SLIM SOFTCLOSE,
დუროპლასტი

SOFT
CLOSE

SOFT
CLOSE

5 ცალი
120 ცალი
P106B
დუროპლასტი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

5 ცალი
80 ცალი
Z0137B-ND
დუროპლასტი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

5 ცალი
80 ცალი
Z0952-ND
დუროპლასტი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

5 ცალი
80 ცალი
Z0952-ND
დუროპლასტი

A674S

უნიტაზის დასაჯდომები – დამჭერი პეტლები

A678S

უნიტაზის დასაჯდომი SOFTCLOSE,
დუროპლასტი

P102

უნიტაზის დასაჯდომი დუროპლასტი

P106B

უნიტაზის დასაჯდომი - ინტეგრირებული
შიგთავსით

P105

ქვედა მონტაჟის პეტლები, პლასტმასის
თავსახური

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (ყუთი)

5 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები

120 ცალი
P106B

მასალა

დუროპლასტი

P0009-ND

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
პეტლები
მასალა

5 ცალი
120 ცალი
P157

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

P179

მასალა

Z0952-ND

პეტლები განკუთვნილი შემდეგი
მოდელებისთვის: A64SLIM, A67SLIM

20 ცალი
–
პოლიპროპილენი
ანტიბაქტერიული
თვისებებით

P106

A601-ის სამაგრები

ა

დამჭერები A64, A66, A67 -სთვის, ღერძი
6მმ (2015 წლიდან)

320 ცალი

პეტლები

დუროპლასტი

P096

მოსაჭერები A60-სთვის

რაოდენობა (პალეტი)

ზედა მონტაჟის პეტლები, პლასტმასის
თავსახური

რაოდენობა (ყუთი)

სადრენაჟო კანალის ცხაური,
კომპოზიტური A66, A67 (2014)

SOFT
CLOSE

P105B

ზედა მონტაჟის პეტლები, უჟანგავი
ფოლადის თავსახური

Z0137B-ND

SOFT
CLOSE

71

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

P113

ქვედა მონტაჟის პეტლები, უჟანგავი
ფოლადის თავსახური

P157

ზედა მონტაჟისთვის განკუთვნილი
დუბელი

P170

პეტლები განკუთვნილი A678S-სთვის

ა

A6550, A6551-ის სამაგრები

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

პროდუქტების კატალოგი 2021

უნიტაზის
დასაჯდომები

უნიტაზის დასაჯდომები დუროპლასტი SOFTCLOSE /
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APZ1, APZ101 Low

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 მმ)

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 207

APZ1SMART-LINE

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით (550, 650, 750 მმ)

APZ1: 85 მმ

75

ა

APZ1SMART-LINE:
85 მმ

Ø50 | 60 ლ/წუთში

Ø50 | 60 ლ/წუთში

APZ101: 55 მმ

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

Ø40 | 35 ლ/წუთში

25

SMART

წლიანი გარანტია

25

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით, ვერტიკალური გადინება
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 მმ)

APZ1001: 85 მმ

კომპლექტში








წლიანი გარანტია

Ø50 | 68,8 ლ/წუთში
APZ1101: 55 მმ
Ø40 | 44 ლ/წუთში

LINE

LINE

პრიალა / მატი

25

ტრაპი სიფონით
ბადე LINE
ჰიდროსაიზოლაციო ფირი, ტრაპის სიგრძის შესაბამისი
წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები)
ფიქსირებადი ფეხები
დემონტაჟისთვის განკუთვნილი კაუჭი
საშხაპე ტრაპები

APZ1001, APZ1101 Low

მატი
ბადე არის კომპლექტის ნაწილი

წლიანი გარანტია

რაოდენობა (ყუთი) APZ1SMART-LINE-750
ზომები (ცალი) APZ1SMART-LINE-750
წონა (ცალი) APZ1SMART-LINE-750

PURE

16 ცალი
820x100x160 მმ
3,7242 კგ

პრიალა / მატი

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი უჟანგავი
ფოლადის ბარიერებით, შავი-მატი
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 მმ)

CUBE

პრიალა / მატი

APZ1BLACK:
85 მმ
Ø50 | 60 ლ/წუთში
APZ101BLACK:
55 მმ
Ø40 | 35 ლ/წუთში

L (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450)
L+60 (360, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210, 1510)

HOPE
APZ1/1001 APZ101/1101

25

პრიალა / მატი

APZ1BLACKAPZ101BLACK
ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

85 მმ

55 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

100–158 მმ

70–96 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან ტრაპის
ბარიერამდე (H3)

48/– მმ

33,5/– მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან სიფონის
ძირამდე (H4)

36/– მმ

21,5/– მმ

–/111 მმ

–/100 მმ

სამონტაჟო სიმაღლე გადინებამდე (H5)
ტრაპის არხის სიგანე (G)
წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)
კანალიზაციის მილი (D)
დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

60 მმ

60 მმ

60/68,8
ლ/წუთში

35/44
ლ/წუთში

Ø50

Ø40

K3 = მაქს. 300 კგ

მასალა – ტრაპის ფორმა

უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301

მასალა – წყლის ჩამკეტი

პოლიპროპილენი

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

PURE BLACK
შავი-მატი

BUBLE

პრიალა / მატი

რაოდენობა (ყუთი) PURE-850 BLACK

DREAM

ზომები (ცალი) PURE-850 BLACK

პრიალა / მატი

წონა (ცალი) PURE-850 BLACK

L (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450)

300, 550, 650, 750, 850, 950,
1050, 1150, 1450 მმ

რაოდენობა (ყუთი) APZ1-850
ზომები (ცალი) APZ1-850

წლიანი გარანტია

12 ცალი
920×135×170 მმ

წონა (ცალი) APZ1-850

პროდუქტების კატალოგი 2021

3,3674 კგ

ბადეები არ არის ხშირად კომპლექტში

L+60 (360, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210, 1510)

რაოდენობა (ყუთი) LINE-850
ზომები (ცალი) LINE-850
წონა (ცალი) LINE-850

1 ცალი
890×20×55 მმ
0,6485 კგ

რაოდენობა (ყუთი) APZ1BLACK-850
ზომები (ცალი) APZ1BLACK-850
წონა (ცალი) APZ1BLACK-850

12 ცალი
920×135×170 მმ
3,3674 კგ

1 ცალი
890×20×55 მმ
0,7522 კგ

76 საშხაპე ტრაპები
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APZ2001

77

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 207

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით, წყლის ჩამკეტის გარეშე
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებლით (550,
650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

APZ4: 85 მმ
Ø50 | 60 ლ/წუთში
APZ104: 55 მმ
Ø40 | 35 ლ/წუთში
15 mm
10 mm

APZ2001: 85 მმ

Ø40 | >80 ლ/წუთში

25
წლიანი გარანტია

25

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით და კედელზე რეგულირებადი მაკავშირებლით,
ვერტიკალური გადინება (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

წლიანი გარანტია

APZ1004: 85 მმ
Ø50 | 68,8 ლ/წუთში
APZ1104: 55 მმ

LINE

საშხაპე ტრაპები

Ø40 | 44 ლ/წუთში

LINE

პრიალა / მატი

პრიალა / მატი

25
წლიანი გარანტია

PURE

PURE

პრიალა / მატი

პრიალა / მატი

CUBE

CUBE

პრიალა / მატი

პრიალა / მატი

L (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150)

L (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150)

L+60 (360, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210)

L+60 (610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210)

HOPE

პრიალა / მატი
ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)
მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

APZ2001

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

85 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

100–158 მმ

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

Ø40
K3 = მაქს. 300 კგ

ზომები (ცალი) APZ2001-850

12 ცალი

წონა (ცალი) APZ2001-850

პროდუქტების კატალოგი 2021

3,2992 კგ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
სიფონის ძირამდე (H4)

36/– მმ

21,5/– მმ

–/111 მმ

–/100 მმ

60 მმ

60 მმ

60/68,8
ლ/წუთში

35/44
ლ/წუთში

Ø50

Ø40

ბარიერების რეგულირების დიაპაზონი
მასალა – ტრაპის ფორმა
მასალა – წყლის ჩამკეტი

300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050,
1150 მმ

920×135×170 მმ

33,5/– მმ

დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301

რაოდენობა (ყუთი) APZ2001-850

70–96 მმ

კანალიზაციის მილი (D)

პრიალა / მატი

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

რაოდენობა (ყუთი) LINE-850
ზომები (ცალი) LINE-850
წონა (ცალი) LINE-850

1 ცალი
890×20×55 მმ
0,6485 კგ

55 მმ

48/– მმ

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

DREAM

85 მმ
100–158 მმ

ტრაპის არხის სიგანე (G)

>80 ლ/წუთში

კანალიზაციის მილი

მასალა – ტრაპის ფორმა

პრიალა / მატი

APZ104/1104

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
ტრაპის ბარიერამდე (H3)

სამონტაჟო სიმაღლე გადინებამდე
(H5)

60 მმ

ტრაპის არხის სიგანე (G)

დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

BUBLE

APZ4/1004

რაოდენობა (ყუთი) APZ4-850
ზომები (ცალი) APZ4-850
წონა (ცალი) APZ4-850

HOPE

პრიალა / მატი

BUBLE

პრიალა / მატი

K3 = მაქს. 300 კგ
10–15 მმ

10–15 მმ

უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301

DREAM

პრიალა / მატი

პოლიპროპილენი
550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ

8 ცალი
920×160×205 მმ
4,4789 კგ

რაოდენობა (ყუთი) LINE-850
ზომები (ცალი) LINE-850
წონა (ცალი) LINE-850

1 ცალი
890×20×55 მმ
0,6485 კგ

78 საშხაპე ტრაპები
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APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

POSH

APZ6, APZ16:
95 მმ

79

FLOOR

მატი

ფილების სამაგრი ბადე

Ø50 | 60 ლ/წუთში
APZ106, APZ116:
65 მმ
Ø40 | 35 ლ/წუთში
რაოდენობა (ყუთი) POSH-850

1 ცალი

ზომები (ცალი) POSH-850

25

860×35×65 მმ

წონა (ცალი) POSH-850

POSH

წლიანი გარანტია

1,9787 კგ

860×35×65 მმ

წონა (ცალი) FLOOR-850

0,9123 კგ

GL1200

მინა-თეთრი
Ø50 | 68,8 ლ/წუთში

ტრაპი ბარიერებით მთლიანი ბადისთვის, ვერტიკალური გადინება
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

1 ცალი

ზომები (ცალი) FLOOR-850

DESIGN

APZ1006,
APZ1016: 95 მმ

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

რაოდენობა (ყუთი) FLOOR-850

DESIGN

პრიალა / მატი

APZ1106,
APZ1116: 65 მმ
Ø40 | 44 ლ/წუთში

GL1202

მინა-მწვანე
საშხაპე ტრაპები

DESIGN-ANTIC

APZ6, APZ1006

ტრაპის ბადე, ბრინჯაო-ანტიკი

25

GL1204
მინა-შავი

წლიანი გარანტია

რაოდენობა (ყუთი) DESIGN-850

1 ცალი

ზომები (ცალი) DESIGN-850

860×35×65 მმ

წონა (ცალი) DESIGN-850

0,8614 კგ
რაოდენობა (ყუთი) GL1200-850

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და
ფიქსირებული კედელზე სამაგრით (300, 550, 650, 750, 850, 950,
1050, 1150 მმ)

L (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150)

GAP

L+60 (360, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210)

1 ცალი

ზომები (ცალი) GL1200-850

1200×0×Ø60 მმ

წონა (ცალი) GL1200-850

მატი

1,6431 კგ

უჟანგავი ფოლადი

APZ16, APZ1016
რაოდენობა (ყუთი) GAP-850

1 ცალი

ზომები (ცალი) GAP-850
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860×65×35 მმ

წონა (ცალი) GAP-850

1,619 კგ

ბადეები მითითებული კოდებით:
DESIGN – ძირითადად წარმოადგენს U ფორმის უჟანგავი
ფოლადის პროფილს, მომრგვალებული კიდეებით. ასორტიმენტი
ორ ვარიანტში – მაღალი პრიალი ან გაქლიბული მატი.
POSH – ძირითადად წარმოადგენს U ფრომის უჟანგავი ფოლადის
პროფილს, სუფთა, ბასრი კიდეებით. ზედაპირი – გაქლიბული
მატი.

წლიანი გარანტია

დატვირთვის ჯგუფი – K3.
მინა

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

ტრაპი მთლიანი ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერითა და
ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური გადინება (300,
550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

ბადეები მითითებული კოდებით:

25

APZ6/1006
APZ16/1016

APZ106/1106
APZ116/1116

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

95 მმ

65 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

110–168 მმ

80–106 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
ტრაპის ბარიერამდე (H3)

59/– მმ

44,5/– მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
სიფონის ძირამდე (H4)

36/– მმ

21,5/– მმ

–/122 მმ

–/110 მმ

60 მმ

60 მმ

სამონტაჟო სიმაღლე გადინებამდე
(H5)
ტრაპის არხის სიგანე (G)

წლიანი გარანტია

წყლის გადინების სიხშირე (EN
1253-1)
კანალიზაციის მილი (D)

რაოდენობა (ყუთი) APZ6-850
ზომები (ცალი) APZ6-850

12 ცალი
920×135×170 მმ

წონა (ცალი) APZ6-850

პროდუქტების კატალოგი 2021

3,9031 კგ

რაოდენობა (ყუთი) APZ16-850
ზომები (ცალი) APZ16-850
წონა (ცალი) APZ16-850

8 ცალი

მასალა – ტრაპის ფორმა

920×205×160 მმ

მასალა – წყლის ჩამკეტი

4,4987 კგ

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

60/68,8 ლ/წუთში 35/44 ლ/წუთში
Ø50

Ø40

უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301
პოლიპროპილენი
300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ

პროდუქციის ასორტიმენტი GL – მინა.
ძირითადად შედგება U ფორმის პროფილი ინტეგრირებული მყარი
ორმხრივი ზოლით, მინის მაღალი სიპრიალითა და სხვადასხვა
ფერის ვარიაციით. მინას აქვს მაღალი სიმყარე, რაც იცავს მას
მექანიკური დაზიანებისგან და აკმაყოფილებს უსაფრთხოების
სტანდარტებს EN 12150-2.
დატვირთვის ჯგუფი – H15.

80 საშხაპე ტრაპები

საშხაპე ტრაპები

81

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

ტრაპი APZ15 Marble

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

ტრაპი პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი ბარიერების
გარეშე (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

APZ15: 100 მმ
Ø50 | 60 ლ/წუთში
APZ115: 70 მმ
Ø40 | 35 ლ/წუთში

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

25

უჟანგავი ფოლადის ტრაპების APZ15 ახალი გამოშვება, ძირითადად გათვლილია დიზაინის მოყვარულთათვის. წყლის გადინება
უზრუნველყოფილია სააბაზანო ოთახის ფილაში ორი ჭრილით, რომლის ქვეშ დაფარულად არის უჟანგავი ფოლადის ტრაპი
ჩარჩოს გარეშე. ოპტიკურად უჟანგავი ფოლადის ჩარჩო არ უშლის არც ტრაპს და არც ბადეს. ბუნებრივად ფუნქციონირებადი
ორმაგი გადინება უზრუნველყოფს, დარჩენილი წყლის გადინებას ფილის ქვეშ კვლავ უკან ტრაპის კორპუსში.

ტრაპის უპირატესობები:
დიზაინერული ტრაპი, ყველა სისქის ფილისთვის და ნატურალური ქვით დამზადებული დიდი ფორმატის ფილებისთვის
წყლის გადინება, რომელიც ხვრელით არის უზრუნველყოფილი
სააბაზანო ოთახის იატაკის თანაბარი ზედაპირი მიიღწევა ინოვაციურად შესრულებული ტრაპითა და უჩარჩოო ბადით
ბადის ზედაპირი დაფარულია სპეციალური უხეში მასალით, ფილის მოხერხებული და უსაფრთხო მოთავსებისთვის

კომპლექტში

ტრაპი სიფონით

სხვადასხვა იატაკის ზედაპირისთვის განკუთვნილი
დასაწებებელი ბადე

ბადეზე პლასტერის ამოსაჭრელი შაბლონი

ჰიდროსაიზოლაციო ფირი, ტრაპის სიგრძის შესაბამისი

ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები)

ფიქსირებადი ფეხები

დემონტაჟისთვის განკუთვნილი კაუჭი

APZ15

APZ115

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

100–158 მმ

71–97 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
ტრაპის ბარიერამდე (H3)

65 მმ

50 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
სიფონის ძირამდე (H4)

35 მმ

21 მმ

56 მმ

56 მმ

60–68,8
ლ/წუთში

35 ლ/წუთში

ტრაპის არხის სიგანე (G)
წყლის გადინების სიხშირე (EN
1253-1)
კანალიზაციის მილი (D)
დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)
მასალა – ტრაპის ფორმა (ČSN
17240)
მასალა – წყლის ჩამკეტი
ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

Ø50

Ø40
K3 = მაქს. 300 კგ

უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301
პოლიპროპილენი
300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ

რაოდენობა (ყუთი) APZ15-850
ზომები (ცალი) APZ15-850

8 ცალი
920×205×160 მმ

წონა (ცალი) APZ15-850

პროდუქტების კატალოგი 2021

5,3917 კგ

საშხაპე ტრაპები

წლიანი გარანტია

82 საშხაპე ტრაპები

საშხაპე ტრაპები
ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

APZ13 Fit and Go

APZ23 Fit and Go Wall

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში ტრაპი APZ13 ორმხრივი
ბადით DOUBLE

ტრაპი APZ23 Wall კედელზე მისამაგრებლით, ორმხრივი
ბადით DOUBLE. ყველა ერთ შეფუთვაში.

კომპლექტი APZ13 Fit and Go მოიცავს ტრაპს, კედელზე მისამაგრებლით, დაბალი სიფონით
APZ-S9 (81 მმ) და ახალი ორმხრივი ბადით DOUBLE. Fit and Go გთავაზობთ სწრაფი და მარტივი
მონტაჟის გადაწყვეტას.

კომპლექტი APZ23 Fit and Go Wall მოიცავს ტრაპს, კედელზე მისამაგრებლით, დაბალი
სიფონით APZ-S9 (81 მმ) და ახალი ორმხრივი ბადით DOUBLE. Fit and Go გთავაზობთ
სწრაფი და მარტივი მონტაჟის გადაწყვეტას.

ტრაპი
(550, 650, 750, 850, 950 მმ)

SMART

ტრაპი
(750, 850, 950 მმ)

წლიანი გარანტია

კომპლექტში

SMART

 ტრაპი
 ორმხრივი ბადე DOUBLE (მთლიანი ბადე ან ფილის
ჩასამაგრებელი ბადე)
 ჰიდროსაიზოლაციო ფირი, ტრაპის სიგრძის შესაბამისი
 დაბალი სიფონი APZ-S9
 წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
 ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები)
 ფიქსირებადი ფეხები
 დემონტაჟისთვის განკუთვნილი კაუჭი

25

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

კომპლექტში

კედელთან

 ტრაპი სიფონით, კედელთან მაკავშირებლით
 ორმხრივი ბადე DOUBLE (მთლიანი ბადე ან ფილის
ჩასამაგრებელი ბადე)
 ჰიდროსაიზოლაციო ფირი, ტრაპის სიგრძის შესაბამისი
 დაბალი სიფონი APZ-S9
 წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
 ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები)
 ფიქსირებადი ფეხები
 დემონტაჟისთვის განკუთვნილი კაუჭი

25
წლიანი გარანტია

ორმხრივი ბადე DOUBLE

ბადე DOUBLE სთავაზობს კლიენტს არჩევანს - სრული უჟანგავი
ფოლადის ბადე, ან უბრალო მოხვევით, ფილის ჩასამაგრებელი
ბადე. ტრაპის მონტაჟის შემდეგაც შეგიძლიათ მიიღოთ საბოლოო
გადაწყვეტილება, რაიმე სამშენებლო სამუშაოების გარეშე.
ორმხრივი ბადე DOUBLE გთავაზობთ ორ ვარიანტს ერთში.

ბადე DOUBLE სთავაზობს კლიენტს არჩევანს - სრული უჟანგავი
ფოლადის ბადე, ან უბრალო მოხვევით, ფილის ქვეშ სამონტაჟო
ბადე. ტრაპის მონტაჟის შემდეგაც შეგიძლიათ მიიღოთ საბოლოო
გადაწყვეტილება, რაიმე სამშენებლო სამუშაოების გარეშე.
ორმხრივი ბადე DOUBLE გთავაზობთ ორ ვარიანტს ერთში.

D

G

15

H4

H1

H2
15

49

H3

ორმხრივი ბადე DOUBLE

DOUBLE

DOUBLE

L = ( 750, 850, 950 )
L+60 = ( 810, 910, 1010 )

მატი / ფილების სამაგრი ბადე
ბადე არის კომპლექტის ნაწილი

მატი / ფილების სამაგრი ბადე
ბადე არის კომპლექტის ნაწილი

APZ23
Fit and Go Wall:
81 მმ

APZ13 Fit and Go:
81 მმ
Ø50 | 50 ლ/წუთში

Ø50 | 50 ლ/წუთში
APZ13 Fit and Go

APZ23 Fit and Go Wall

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

81 მმ

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

81 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

96–170 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

96–170 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან ტრაპის
ბარიერამდე (H3)

50 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან ტრაპის
ბარიერამდე (H3)

50 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან სიფონის
ძირამდე (H4)

31 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან სიფონის
ძირამდე (H4)

31 მმ

71 მმ

ტრაპის არხის სიგანე (G)

ტრაპის არხის სიგანე (G)
წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

50 ლ/წუთში

კანალიზაციის მილი (D)
დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

Ø50
K3 = მაქს. 300 კგ

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)
კანალიზაციის მილი (D)
დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

71 მმ
50 ლ/წუთში
Ø50
K3 = მაქს. 300 კგ

მასალა – ტრაპის ფორმა

უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301

მასალა – ტრაპის ფორმა

უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301

მასალა – წყლის ჩამკეტი

პოლიპროპილენი

მასალა – წყლის ჩამკეტი

პოლიპროპილენი

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

550, 650, 750, 850, 950 მმ

პროდუქტების კატალოგი 2021

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

750, 850, 950 მმ

საშხაპე ტრაპები

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

83

84 საშხაპე ტრაპები

საშხაპე ტრაპები
ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

უჟანგავი ფოლადის ტრაპი APZ13
Modular და APZ23 Modular Wall
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი APZ13 და APZ23 განსაზღვრული როგორც მოდულური პროდუქტები დასავლეთის ბაზრისთვის
აქტუალური სტანდარტებით. არსებობს გრძელი ტრაპის სამი ვარიანტი, სამი შესარჩევი სიფონით და შვიდი ბადით.
ასორტიმენტი მოიცავს პერფორირებულ და სრულ ბადეებს, ფილის ჩასამაგრებელი და პრიზმული ბადე.

APZ13 Modular
2 ტრაპი

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

APZ-S6

პრიალა / მატი

ROUTE

APZ13 + APZ-S6:
54 მმ

პრიალა / მატი
Ø40 | 40 ლ/წუთში

15

H3

H1

H4

D

(750, 850, 950 მმ)

CODE

განსაკუთრებით დაბალი სიფონი DN40 და რეგულირებადი
ფეხების კომპლექტი

H2

1

85

SMILE

G

პრიალა / მატი
97

2

165

230

L (750, 850, 950)
L+60 (810, 910, 1010)

25

ZIP

საშხაპე ტრაპები

პრიალა / მატი

APZ-S9

წლიანი გარანტია

დაბალი სიფონი DN40 და რეგულირებადი ფეხების კომპლექტი

3
რაოდენობა (ყუთი) APZ13-850

20 ცალი

ზომები (ცალი) APZ13-850

940×156×84 მმ

წონა (ცალი) APZ13-850

INSERT

2,0398 კგ

ფილების სამაგრი ბადე

APZ23 Modular Wall
ტრაპი
(750, 850, 950 მმ)

1
INSERT

APZ13 + APZ-S9:
81 მმ
Ø50 | 50 ლ/წუთში

SMILE

SPACE
მატი

H4

D

STREAM

H1

ROUTE

15

ZIP

G

CODE

H2

H3

25

STREAM

L (750, 850, 950)
L+60 (810, 910, 1010)

წლიანი გარანტია

მატი

SPACE
რაოდენობა (ყუთი) APZ23-850

20 ცალი

ზომები (ცალი) APZ23-850

940×156×84 მმ

წონა (ცალი) APZ23-850

2,6828 კგ

APZ-S12

სიფონი DN40 და რეგულირებადი ფეხების კომპლექტი

რაოდენობა (ყუთი) CODE-850
ზომები (ცალი) CODE-850
წონა (ცალი) CODE-850

1 ცალი
855×76×40 მმ
1,2047 კგ

3
APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12

SMART

APZ13 +
APZ-S12: 105 მმ

Ø50 | 58 ლ/წუთში

H3
H4

სიფონი DN40 და
რეგულირებადი
ფეხების კომპლექტი

პროდუქტების კატალოგი 2021

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

54/81/105 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

69–86/96–170/120–170 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან ტრაპის
ბარიერამდე (H3)

24/50/50 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან სიფონის
ძირამდე (H4)

30/31/55 მმ

ტრაპის არხის სიგანე (G)
წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)
კანალიზაციის მილი (D)
დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

G

APZ-S12

SMART

SMART

წყლის ჩამკეტი
SMART
განკუთვნილი APZS12-სთვის

D

დაბალი სიფონი DN40 და
რეგულირებადი ფეხების
კომპლექტი

წყლის ჩამკეტი
SMART
განკუთვნილი APZS9-სთვის

P145

H1

APZ-S9

წყლის ჩამკეტი
SMART
განკუთვნილი APZS6-სთვის

P144

15

განსაკუთრებით დაბალი სიფონი
DN40 და რეგულირებადი
ფეხების კომპლექტი

P143

H2

APZ-S6

მასალა – ტრაპის ფორმა (ČSN 17240)

L (750, 850, 950)
L+60 (810, 910, 1010)

მასალა – წყლის ჩამკეტი
ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

71 მმ
40/50/58 ლ/წუთში
Ø40/50/50
K3 = მაქს. 300 კგ
უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301
პოლიპროპილენი
750, 850, 950 მმ

კუთხის საშხაპე ტრაპები

86 სადრენაჟე სისტემები

87

ვარიანტები სადრენაჟე სისტემების სხვადასხვა სიგრძით – გვერდი 208

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

ARZ1

კუთხის ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერების გარეშე

LIFE

უჟანგავი ფოლადი-მატი

კედელში სამონტაჟო სადრენაჟე სისტემა
(650, 750, 850, 950, 1050 მმ)

APZ5: 100 მმ
Ø50 | 60 ლ/წუთში

25

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

უჟანგავი ფოლადი-მატი

საშხაპე ტრაპები

25

GRACE

APZ5-EDEN Spa

უჟანგავი ფოლადი-პრიალა

TIME

L+60 (710, 810, 910, 1010, 1110)

უჟანგავი ფოლადი-მატი

L (650, 750, 850, 950, 1050)

ARZ1: 100 მმ

APZ5-SHADE Spa

Ø50 | 60 ლ/წუთში

უჟანგავი ფოლად-უჟანგავი ფოლადი-მატი

APZ5-TWIN Spa

ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით
APZ5
ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

100 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

165–220 მმ

დამცავი ბადის სიგანე (G)

VIEW

უჟანგავი ფოლადი-მატი

60 მმ

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

60 ლ/წუთში

კანალიზაციის მილი (D)

Ø50

მონტაჟის სიღრმე (T)

64 მმ
უჟანგავი ფოლადი
DIN 1.4301

მასალა – ტრაპის ფორმა
მასალა – წყლის ჩამკეტი

პოლიპროპილენი

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

650, 750, 850, 950, 1050 მმ
ARZ1
ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

რაოდენობა (ყუთი) APZ5-SHADE-850
ზომები (ცალი) APZ5-SHADE-850

8 ცალი
920×160×205 მმ

წონა (ცალი) APZ5-SHADE-850

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

110–170 მმ

ტრაპის ზომები (L1×L2)

475×340 მმ

ბადის ზომები (G1×G2)

ცისფერი AEZ121

6,2432 კგ

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)
კანალიზაციის მილი (D)

ALCA LIGHT

დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

ტრაპის APZ5 Spa განათება
განათების ფერი

ტრაპის სიგრძე (მმ)

თეთრი
ცისფერი

ტრაპის APZ5 Spa სანათის სიგრძის ვარიანტები
650

750

850

950

1050

AEZ 120-650

AEZ 120-750

AEZ 120-850

AEZ 120-950

AEZ 120-1050

პოლიპროპილენი

AEZ 121-750

AEZ 121-850

AEZ 121-950

AEZ 121-1050

AEZ 122-850

AEZ 122-950

AEZ 122-1050

წითელი

AEZ 123-650

AEZ 123-750

AEZ 123-850

AEZ 123-950

AEZ 123-1050

რაოდენობა (ყუთი) ARZ1

ცისარტყელა

AEZ 124-650

AEZ 124-750

AEZ 124-850

AEZ 124-950

AEZ 124-1050

ზომები (ცალი) ARZ1

განათების წყარო ტრაპისთვის APZ5 Spa – AEZ310, AEZ311, AEZ320 – გვერდი 46. ყველა შეკვეთის კოდის მიმოხილვა – იხილეთ გვერდი 209.
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Ø50
K3 = მაქს. 300 კგ

მასალა – წყლის ჩამკეტი

AEZ 122-750

წონა (ცალი) ARZ1

უჟანგავი ფოლადი-მატი

270×382 მმ

უჟანგავი ფოლადი
DIN 1.4301

AEZ 121-650
განათების კოდი
ტრაპის სიგრძეზე

TRITON

60 ლ/წუთში

მასალა – ტრაპის ფორმა

AEZ 122-650

მწვანე

100 მმ

4 ცალი
490×125×330 მმ
3,1764 კგ

რაოდენობა (ყუთი) LIFE
ზომები (ცალი) LIFE
წონა (ცალი) LIFE

1 ცალი
390×20×195 მმ
1,2319 კგ

საშხაპე ტრაპები – შემადგენელი ნაწილები

88 საშხაპე ტრაპები Antivandal

89

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

P095

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

ტრაპი Antivandal ბადეთი
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

ტრაპის კომბინირებული წყლის ჩამკეტი, უჟანგავი ფოლადი ALCA

APZ11: 85 მმ

P143

წყლის ჩამკეტი SMART განკუთვნილი APZ-S6-სთვის

Ø50 | 60 ლ/წუთში

SMART

APZ111: 55 მმ
Ø40 | 35 ლ/წუთში

SMART

25
წლიანი გარანტია

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low
ტრაპი Antivandal-ი ბადით, ვერტიკალური გადინება
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

APZ1011: 85 მმ
Ø50 | 68,8 ლ/წუთში
APZ1111: 55 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

BUBLE

პრიალა / მატი

25

P144

P145

წყლის ჩამკეტი SMART განკუთვნილი APZ-S9-სთვის

წლიანი გარანტია

საშხაპე ტრაპები

Ø40 | 44 ლ/წუთში

წყლის ჩამკეტი SMART განკუთვნილი APZ-S12-სთვის

SMART

SMART
ბადე არის კომპლექტის ნაწილი

L (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150)
L+60 (360, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210)

APZ11/1011

APZ111/1111

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

85 მმ

55 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

100–158 მმ

70–96 მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
ტრაპის ბარიერამდე (H3)

48/– მმ

33,5/– მმ

გადინების სიმაღლე ხვრელიდან
სიფონის ძირამდე (H4)

36/– მმ

21,5/– მმ

–/111 მმ

–/100 მმ

60 მმ

60 მმ

სამონტაჟო სიმაღლე გადინებამდე
(H5)
ტრაპის არხის სიგანე (G)
წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)
კანალიზაციის მილი (D)
დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)
მასალა – ტრაპის ფორმა
მასალა – წყლის ჩამკეტი
ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

AHP80

ჰიდროსაიზოლაციო ფირი - სიგრძე 1200 მმ

60/68,8 ლ/წუთში 35/44 ლ/წუთში
Ø50

Ø40

K3 = მაქს. 300 კგ
უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301
პოლიპროპილენი
300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050,
1150 მმ

რაოდენობა (ყუთი) APZ11-850
ზომები (ცალი) APZ11-850

რაოდენობა (ყუთი)

12 ცალი
920×135×170 მმ

წონა (ცალი) APZ11-850

პროდუქტების კატალოგი 2021

4,3762 კგ

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

90 პლასტმასის საშხაპე ტრაპები

პლასტმასის საშხაპე ტრაპები
ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

ა

APZ10BLACK Simple

საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის
(550, 650, 750, 850, 950 მმ)

ა

APZ10BLACK Simple

უჟანგავი ფოლადი, შავი-მატი – ბადე არის ხშირად კომპლექტში

91

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 208

ა

APZ30 Wall

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
(650, 750, 850 მმ)

ა

APZ30 Wall

უჟანგავი ფოლადი-მატი – ბადე არის ხშირად კომპლექტში

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

6

6

SMART

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში
62 მმ

APZ30

Ø40 | 30 ლ/წუთში

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

62 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

75–110 მმ

ტრაპის არხის სიგანე (G)
წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

60 მმ
30 ლ/წუთში

კანალიზაციის მილი (D)

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple

APZ8 Simple

უჟანგავი ფოლადი-მატი – ბადე არის ხშირად კომპლექტში

K3 = მაქს. 300 კგ

მასალა – ტრაპის ფორმა

პოლიპროპილენი

მასალა – წყლის ჩამკეტი

პოლიპროპილენი

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი
ბარიერებით
(550, 650, 750, 850, 950 მმ)

Ø40

დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

650, 750, 850 მმ

რაოდენობა (ყუთი) APZ30-850M
ზომები (ცალი) APZ30-850M

APZ9 Simple

წონა (ცალი) APZ30-850M

უჟანგავი ფოლადი-მატი – ბადე არის ხშირად კომპლექტში

APZ18 Simple

6

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი უჟანგავი
ფოლადის ბარიერებით (550, 650, 750, 850, 950 მმ)

APZ10 Simple

წლიანი გარანტია

30 ცალი
865×80×145 მმ
1,9727 კგ

APZ18 Simple

უჟანგავი ფოლადი-მატი – ბადე არის ხშირად კომპლექტში

ვი
უჟანგა ი
დ
ფოლა

უჟანგავი ფოლადი-მატი – ბადე არის ხშირად კომპლექტში

62 მმ
Ø40 | 30 ლ/წუთში

6
APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ18
ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

62 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

75–110 მმ

ტრაპის არხის სიგანე (G)

30 ლ/წუთში

კანალიზაციის მილი (D)

Ø40

დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

K3 = მაქს. 300 კგ

მასალა – ტრაპის ფორმა

პოლიპროპილენი

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

60 მმ

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

მასალა – წყლის ჩამკეტი

წლიანი გარანტია

პოლიპროპილენი
550, 650, 750, 850, 950 მმ

რაოდენობა (ყუთი) APZ8-850M
ზომები (ცალი) APZ8-850M
წონა (ცალი) APZ8-850M

პროდუქტების კატალოგი 2021

30 ცალი
965×80×145 მმ
2,1489 კგ

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში
კომპლექტში (APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ18, APZ30)
ტრაპი
ბადე
ჰიდროსაიზოლაციო ფირი, ტრაპის სიგრძის შესაბამისი
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART ორი განყოფილებითა
და ბურთულით
 ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები)
 ფიქსირებადი ფეხები
 დემონტაჟისთვის განკუთვნილი კაუჭი





L (550, 650, 750, 850, 950)
L+60 (610, 710, 810, 910, 1010)

საშხაპე ტრაპები

12 მმ

62 მმ

Ø40 | 30 ლ/წუთში

მინ. 75 მმ

მაქს. 110 მმ

62 მმ

92 პლასტმასის საშხაპე ტრაპები

პლასტმასის საშხაპე ტრაპები
ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 207

APZ12 Optimal

ტრაპი პერფორირებული ბარიერებით ან ფილის ქვეშ სამონტაჟო
ბადით (750, 850, 950, 1050 მმ)

LINE

ტრაპებისა და ბადეების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 207

APZ2012 Optimal

პრიალა / მატი

93

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი უჟანგავი
ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ სამონტაჟო გრილებით,
წყლის ჩამკეტის გარეშე (550, 650, 750, 850 მმ)

PURE

LINE

პრიალა / მატი

PURE

პრიალა / მატი

პრიალა / მატი

6

6

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

CUBE

CUBE

პრიალა / მატი

პრიალა / მატი
85 მმ

85 მმ

Ø50 | >80 ლ/წუთში

Ø50 | 63 ლ/წუთში

HOPE

HOPE

პრიალა / მატი

ტრაპი პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი უჟანგავი
ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ სამონტაჟო ბარიერებით,
წყლის ჩამკეტის გარეშე
(550, 650, 750, 850 მმ)

ტრაპის პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი უჟანგავი
ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ სამონტაჟო ბარიერებით
(750, 850, 950 მმ)
ვი
უჟანგა ი
დ
ფოლა

პრიალა / მატი

APZ2022 Optimal

ვი
უჟანგა ი
დ
ფოლა

BUBLE

პრიალა / მატი

6

BUBLE

პრიალა / მატი

6

DREAM

პრიალა / მატი

საშხაპე ტრაპები

APZ22 Optimal

DREAM

პრიალა / მატი

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

63

SOLID

SOLID
მატი

G

მატი

L APZ12 (750, 850, 950, 1050) / L APZ22 (750, 850, 950)

ფილის ჩასამაგრებელი ბადე

APZ12

APZ22

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

85 მმ

85 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

100–125 მმ

101–126 მმ

61,5 მმ

63 მმ

63 ლ/წუთში

63 ლ/წუთში

Ø50

დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

მასალა – წყლის ჩამკეტი
ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)

უჟანგავი ფოლადი
DIN 1.4301 /
პოლიპროპილენი

750, 850, 950 მმ

რაოდენობა (ყუთი) APZ12-850
ზომები (ცალი) APZ12-850

12 ცალი
920×125×150 მმ

წონა (ცალი) APZ12-850

პროდუქტების კატალოგი 2021

1,51 კგ

ტრაპის არხის სიგანე (G)

კანალიზაციის მილი
დატვირთვის ჯგუფი (EN 1253-1)

SMART

მასალა – ტრაპის ფორმა

პოლიპროპილენი
750, 850, 950,
1050 მმ

მონტაჟის საერთო სიმაღლე (H2)

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

Ø50
K3 = მაქს. 300 კგ

პოლიპროპილენი

0,6485 კგ

მასალა – წყლის ჩამკეტი
15 მმ

მასალა – ტრაპის ფორმა

890×20×55 მმ

წონა (ცალი) LINE-850

ბეტონის მინიმალური სისქე (H1)

ტრაპის სიგრძე (მმ) (L)
85 მმ

კანალიზაციის მილი (D)

1 ცალი

ზომები (ცალი) LINE-850

მინ. 100 მმ

წყლის გადინების სიხშირე (EN 1253-1)

TILE

ფილის ჩასამაგრებელი ბადე

L+60 (610, 710, 810, 910)

რაოდენობა (ყუთი) LINE-850

მაქს. 125 მმ

ტრაპის არხის სიგანე (G)

L (550, 650, 750, 850)

TILE

L+60 APZ12 (810, 910, 1010, 1110) / L+60 APZ22 (810, 910, 1010)

რაოდენობა (ყუთი) APZ2012-850
ზომები (ცალი) APZ2012-850
წონა (ცალი) APZ2012-850

APZ2012

APZ2022

85 მმ

85 მმ

100–125 მმ

101–126 მმ

61,5 მმ

63 მმ

>80 ლ/წუთში

>80 ლ/წუთში

Ø50

რაოდენობა (ყუთი) LINE-850

1 ცალი

ზომები (ცალი) LINE-850

890×20×55 მმ

წონა (ცალი) LINE-850

0,6485 კგ

Ø50
K3 = მაქს. 300 კგ

უჟანგავი
ფოლადი
პოლიპროპილენი
DIN 1.4301 /
პოლიპროპილენი

P138

P142

დაბალი სიფონი DN50
ტრაპებისთვის - APZ2012,
APZ2022

სპეციალურად დაბალი
სიფონი DN40 ტრაპებისთვის APZ2012, APZ2022

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

პოლიპროპილენი
550, 650, 750, 850 მმ

14 ცალი
920×143×106 მმ
1,3051 კგ

რაოდენობა (პალეტი)

28 ცალი
– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

36 ცალი
– ცალი

94 უჟანგავი ფოლადის კანტები დაქანებული იატაკისთვის

დახრილი იატაკისთვის განკუვნილი
უჟანგავი ფოლადის კანტი

დახრილი იატაკისთვის განკუვნილი უჟანგავი ფოლადის კანტების
ცხრილი

მარცხენა მარჯვენა

რაოდენობა (ყუთი)

მასალა –

კოდი

ბარიერის
სიმაღლე

სიგრძე

ვარიანტი

APZ 901M/1000

12

1000

მარცხენა

მატი

APZ 902M/1000

12

1000

მარჯვენა

მატი

APZ 903M/1000

14

1000

მარცხენა

მატი

APZ 904M/1000

14

1000

მარჯვენა

მატი

კოდი

ბარიერის
სიმაღლე

სიგრძე

ტიპი

ვარიანტი

APZ 901M/1200

12

1200

მარცხენა

მატი

APZ 902M/1200

12

1200

მარჯვენა

მატი

APZ 903M/1200

14

1200

მარცხენა

მატი

APZ 904M/1200

14

1200

მარჯვენა

მატი

ტრაპის კონფიგურატორი
ჩვენს ვებგვერდზე განვათავსეთ ტრაპის კონფიგურატორი, რაც გაცილებით ამარტივებს ALCA- ს საშხაპე ტრაპების ფართო
სპექტრში ორიენტირების პროცესს. კონფიგურატორში თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე კომპონენტების არჩევით, სწრაფად
ნახავთ თქვენი სააბაზანოსთვის შესაფერის საშხაპე ტრაპს.

1 ცალი
1000×36×27,5 მმ
უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301

დახრილი იატაკისთვის განკუვნილი
უჟანგავი ფოლადის კანტი, ორმხრივი

დახრილი იატაკისთვის განკუვნილი უჟანგავი ფოლადის კანტების
ცხრილი
კოდი

ბარიერის
სიმაღლე

სიგრძე

ტიპი

ვარიანტი

APZ 905M/1000

12

1000

ორმხრივი

მატი

APZ 905M/1200

12

1200

ორმხრივი

მატი

APZ 906M/1000

14

1000

ორმხრივი

მატი

APZ 906M/1200

14

1200

ორმხრივი

მატი

მარცხენა

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

ზომები (ცალი)
მასალა –

ტიპი

1000×36×27 მმ
უჟანგავი ფოლადი DIN 1.4301

პროდუქტების კატალოგი 2021

მარჯვენა

საშხაპე ტრაპები

ზომები (ცალი)

95

წერტილოვანი ტრაპები _______________________________ 98
ოთხკუთხედი ტრაპები _______________________________ 99
დახრილი სანიაღვრეები _____________________________ 104
სადრენაჟე სანიაღვრეები ____________________________ 106
ბასეინის ბადეები ___________________________________ 110

შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

შეკვეთის
შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

98 წერტილოვანი ტრაპები

ოთხკუთხედი ტრაპები

წერტილოვანი სამრეწველო ტრაპი
150×150 მმ, DN75

სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპის სადინარი

200×200 მმ, DN110

APR3-2110

ა

APR3-2120

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

APR4-2111

ა

APR4-2121

ა

300×300 მმ, DN160/110
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304

APR5-2111

ა

APR5-2121

ა

სიგანე 135 მმ, DN110
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

მასალა

მასალა

მასალა

ა

APR3-1110

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

ა

APR3-1120

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი 150×150, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

ა

APR4-1111

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304

ა

APR4-1121

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

ა

APR5-1111

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი 200×200,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

ა

APR5-1121

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი 300×300, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

სიგანე 135 მმ, DN110

APR6-2311-135

ა

3 კვ მ
– დან

APR6-2321-135

ა

– დან

სიგანე 210 მმ, DN110

APR6-2211-135

ა

3 კვ მ
– დან

APR6-2221-135

ა

– დან

APR6-2211-210

ა

3 კვ მ
– დან

APR6-2221-210

ა

– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-210, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-210, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

DN160
უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

99

L – 375 მმ
მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR6-1311-135-L
APR6-1311-135-P

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR6-1321-135-L
APR6-1321-135-P

ა

3 კვ მ
– დან

L – 500 მმ
მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR6-1211-135

ა

APR6-1221-135

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

L – 1000 მმ
მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR6-1211-210

ა

APR6-1221-210

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-210, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-210, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

L – 500 მმ

L – 1000 მმ

DN110
მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-150-150

ა

APR-R22-150-150

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 150×150,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-200-200

ა

APR-R22-200-200

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 200×200,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-300-300

ა

APR-R22-300-300

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 300×300,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი ოთხკუთხედი
სადინარით 250×250-135, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

L – 375 მმ
მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-250-250-1

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR-R22-250-250-1 ა

3 კვ მ
– დან

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-130-135-2

ა
ა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

ა

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადის AISI 304

APR-R21-1000-210

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR-R22-130-135-2

APR-R22-1000-210

ა

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადის AISI 316L

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1
მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-150-150

ა

APR-R32-150-150

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 150×150,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-200-200

ა

APR-R32-200-200

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 200×200,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-300-300

ა

APR-R32-300-300

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის 300×300,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-250-250-1

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR-R32-250-250-1 ა

3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-130-135-2

ა
ა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

ა

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადის AISI 304

APR-R31-1000-210

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR-R32-130-135-2

APR-R32-1000-210

ა

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
150×150, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
200×200, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
300×300, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის
ოთხკუთხედი სადინარით APR6, უჟანგავი
ფოლადის AISI 316L

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1
მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

პროდუქტების კატალოგი 2021

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

DN110 – ნომინალური ზომა დაკავშირებული გარე დიამეტრთან (მილის გარეთა დიამეტრი 110 მმ)

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

DN110 – ნომინალური ზომა დაკავშირებული გარე დიამეტრთან (მილის გარეთა დიამეტრი 110 მმ)

100 ოთხკუთხედი ტრაპები

ოთხკუთხედი ტრაპები

სიგანე 135 მმ

სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი, კუთხოვანი 1×1 მ

სიგანე 210 მმ

APR6-0211-135

ა

APR6-0221-135

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304

დაქანებით

APR6-0211-210

ა

APR6-0221-210

ა

3 კვ მ
– დან

წარმოება შეკვეთის
შემთხვევაში

სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

სიგანე 135 მმ

ა

APR6-ATYP-S

3 კვ მ
– დან

სიგანე 210 მმ

APR6-0211-135R

ა

APR6-0221-135R

ა

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

3 კვ მ
– დან

დაქანებით

APR6-0211-210R

ა

APR6-0221-210R

ა

3 კვ მ
– დან

წარმოება შეკვეთის
შემთხვევაში

სამეწარმეო ოთხკუთხედი კუთხოვანი
ტრაპი 1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

APR6-ATYP-SR

ა

სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

სამრეწველო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ
დახრით, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
/ AISI 316L

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ
დახრით, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
/ AISI 316

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-1000-135

ა

APR-R22-1000-135

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-1000-210

ა

APR-R22-1000-210

ა

3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

135/210 მმ

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-1000-135

ა

APR-R21-865-135

ა

APR-R22-1000-135

ა

APR-R22-865-135

ა

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

დახრილი ღარის მონაკვეთების
კონფიგურაცია შესაძლებელია
მაქსიმალური სიგრძით 12 მ
ხაზამდე, შეკვეთის შემთხვევაში.

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-1000-210

ა

APR-R21-790-210

ა

APR-R22-1000-210

ა

APR-R22-790-210

ა

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-1000-135

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR-R32-1000-135

ა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-1000-210

ა

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

APR-R32-1000-210

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

ბადისებრი ცხაური

პროდუქტების კატალოგი 2021

APR-R31-1000-135

ა

APR-R31-865-135

ა

APR-R32-1000-135

ა

APR-R32-865-135

ა

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის
1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

135/210 მმ

დახრილი ღარის კუთხეების
კონფიგურაცია შესაძლებელია
სიმძიმის სადრენაჟო ნაკრებით,
პროექტის მოთხოვნების
შესაბამისად.
მიწოდების დრო – დამოკიდებულია
ინდივიდუალური ფასის
შეთავაზებაზე.

მასალა

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

მასალა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

3 კვ მ
– დან

მიწოდების დრო – დამოკიდებულია
ინდივიდუალური ფასის
შეთავაზებაზე.

მასალა

3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

APR-R31-1000-210

ა

APR-R31-790-210

ა

APR-R32-1000-210

ა

APR-R32-790-210

ა

ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
ცხაური სამრეწველო ოთხკუთხედი
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

3 კვ მ
– დან

APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135
APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210
3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სანიაღვრისთვის 1 მ,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L
3 კვ მ
– დან

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

ცხაური ოთხკუთხედი სამრეწველო
სანიაღვრისთვის 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

მასალა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპების
კომპლექტისთვის ყოველთვის
გამოიყენება ხაზოვანი გრეიტის 2
ვარიანტი:

3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

ზოლებიანი ცხაური

შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი 1 მ
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სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპების აქსესუარები
სიგანე 135 მმ

სიგანე 210 მმ

APR6-P101-135

ა

APR6-P201-135

ა

3 კვ მ
– დან

დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი
ტრაპი 135, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

გადაწყვეტილებები მოდულარული სამეწარმეო ოთხკუთხედი
ტრაპებისა და ჭრილიანი დრენაჟის სისტემებისთვის

დაქანებით

APR6-P101-210

ა

APR6-P201-210

ა

3 კვ მ
– დან

წარმოება შეკვეთის
შემთხვევაში

დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი
ტრაპი 210, უჟანგავი ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

APR6-P-ATYP-S

ა

დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი
ტრაპი 135, AISI 316L უჟანგავი ფოლადი

დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი
ტრაპი 210, AISI 316L უჟანგავი ფოლადი

დამხშობი სამეწარმეო ოთხკუთხედი
დახრილი ტრაპისთვის, უჟანგავი
ფოლადის AISI 304 / 316L

მასალა

მასალა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ
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წარმოება შეკვეთის
შემთხვევაში
3 კვ მ
– დან

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

არმირებული ზედაპირი
ბრყელი ვარიანტები მაღალი
დატვირთვისთვის

არმირების გარეშე
ბრყელი ვარიანტები დაბალი
დატვირთვისთვის

მოდულური სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი

სამრეწველო ტრაპის
დამცავი ცხაური

პირი გამაძლიერებელი
და ზღვარი
ნარჩენების კალათა

სამრეწველო ტრაპი
ქვედა გადინებით

ბრყელი ვარიანტები მაღალი
დატვირთვისთვის და
ჰიდროიზოლაციასთან დაკავშირების
შესაძლებლობით

სამრეწველო ტრაპის წყლის
ჩამკეტი
წყალგაუმტარი მილტუჩის
კავშირი სილიკონის ბეჭდით

ოთხკუთხედი ტრაპი

პირი გამაძლიერებელი
ზღვარითა და კიდით
ბრყელი ვარიანტები
დაბალი დატვირთვისთვის
ჰიდროიზოლაციასთან დაკავშირების
შესაძლებლობით

სამრეწველო ტრაპი
გვერდითი სადინარით

სამრეწველო კუთხის სანიაღვრე

ვინილის პირას
სპეციალური ვარიანტი ვინილის
იატაკის პროგრამებისთვის

სიმაღლეზე
რეგულირებადი
ფიქსაციის ფეხები
პროდუქტების კატალოგი 2021

შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

სამრეწველო სანიაღვრის დამცავი
ცხაური

104 დახრილი სანიაღვრეები

დახრილი სანიაღვრეები

სამეწარმეო ჭრილიანი ტრაპი დასრულებითა და სადინარით
APR7-2311-20

ა

APR7-2321-20

ა

250×250 მმ, DN110
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი
სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR7-2211-20

ა

APR7-2221-20

ა

სამრეწველო იატაკის ტრაპი
სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR7-1311-20-L
APR7-1311-20-P

ა

3 კვ მ
– დან

APR7-1321-20-L
APR7-1321-20-P

ა

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

ა

APR7-1221-20

ა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R21-250-250

ა

APR-R22-250-250

ა

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპებისთვის
APR7, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპი ჭრილებით 250×250,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

L – 500 მმ

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის APR7,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304

სამრეწველო იატაკის ტრაპი
სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

APR7-1211-20

დაქანებით, სიგანე 20 მმ

დაქანებით, სიგანე 20 მმ

დაქანებით, სიგანე 20 მმ

წარმოება შეკვეთის
შემთხვევაში

წარმოება შეკვეთის
შემთხვევაში

წარმოება შეკვეთის
შემთხვევაში

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი
სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304

სამრეწველო ტრაპი ჭრილებით 250×250,
უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

L – 375 მმ
მასალა

250×250 მმ, DN110
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო იატაკის ტრაპი
სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ჭრილიანი სწორი ტრაპი 1 მ და კუთხე 1×1 მ

APR7-ATYP-20SR

ა

3 კვ მ
– დან

APR7-ATYP-20S

ა

3 კვ მ
– დან

APR7-P-ATYP-20S

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ჭრილებიანი კუთხის
ტრაპი 1 მ დაქანებით, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304 / AISI 316L

სამრეწველო ჭრილებიანი საშხაპე
ტრაპი 1 მ დაქანებით, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304 / AISI 316L

დამხშობი ჭრილებიანი ტრაპებისთვის
დაქანებით, უჟანგავი ფოლადი, AISI 304
/ AISI 316L

მასალა

მასალა

მასალა

L – 500 მმ
მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

APR-R31-250-250

ა

APR-R32-250-250

ა

3 კვ მ
– დან

ცხაური სამრეწველო ტრაპისთვის APR7,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

მოდულური სამრეწველო ჭრილებიანი ტრაპებისთვის

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპის
დამცავი ცხაური

ცხაური სამრეწველო ტრაპების
წერტილოვანი გადინებისთვის

სამრეწველო
სანიაღვრე

სამრეწველო იატაკის ტრაპი
სწორი ჭრილით 250×250, უჟანგავი
ფოლადი AISI 316L

ნარჩენების კალათა

სამრეწველო ტრაპი
ქვედა გადინებით

L – 375 მმ
მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

მასალა

სამრეწველო ტრაპის წყლის
ჩამკეტი

უჟანგავი ფოლადი 3 მმ

სამრეწველო ჭრილიანი სწორი ტრაპი 1 მ და კუთხე 1×1 მ
სიგანე 20 მმ

APR7-0211-20R

სიგანე 20 მმ

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ჭრილებიანი კუთხის ტრაპი
1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304

APR7-0221-20R

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ჭრილებიანი კუთხის ტრაპი
1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

სიგანე 20 მმ

ა

APR7-0211-20

სამრეწველო ჭრილებიანი
საშხაპე სანიაღვრე 1 მ, უჟანგავი
ფოლადი AISI 304L

APR7-0221-20

წყალგაუმტარი მილტუჩის
კავშირი სილიკონის ბეჭდით

3 კვ მ
– დან

APR7-P101-20

ა

3 კვ მ
– დან

დამხშობი ჭრილებიანი ტრაპისთვის,
უჟანგავი ფოლადი AISI 304

ა

3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ჭრილებიანი საშხაპე ტრაპი
1 მ, უჟანგავი ფოლადი AISI 316L

APR7-P102-20

ა

სამრეწველო ტრაპი
გვერდითი სადინარით
3 კვ მ
– დან

დამხშობი ჭრილებიანი ტრაპებისთვის,
უჟანგავი ფოლადი, AISI 316L

20 მმ

სამრეწველო კუთხის
სანიაღვრე

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

უჟანგავი ფოლადი 1,5 მმ

მასალა

უჟანგავი ფოლადი 2 მმ

DN110 – ნომინალური ზომა დაკავშირებული გარე დიამეტრთან (მილის გარეთა დიამეტრი 110 მმ)

სიმაღლეზე რეგულირებადი
ფიქსაციის ფეხები

შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

250×250 მმ, DN110
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106 სადრენაჟე სანიაღვრეები

სადრენაჟე სანიაღვრეები

ADZ-R101

სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი

ADZ-R301

ADZ301V

ADZ-R121

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული
ფოლადი

ADZ-R321

ADZ302V

სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

სადრენაჟო კანალი 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

ADZ102V

სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

სადრენაჟო კანალი 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

ADZ-R102

ADZ-R122

სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული
ფოლადი

ADZ-R302

ADZ-R322

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

ADZ-R103

სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი

მოცინკული ფოლადი /უჟანგავი ფოლადი

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
მოცინკული ფოლადი /უჟანგავი ფოლადი

ADZ-R123

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული
ფოლადი

ADZ-R303

სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

ADZ331V

ADZ-R323

ADZ332V

სანიაღვრე არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი

სანიაღვრე არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი
შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

ADZ101V

სადრენაჟო კანალი 75 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი
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ADZ-R304

სადრენაჟო კანალის ცხაური 75 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

ADZ-R324

სადრენაჟო კანალის ცხაური 100 მმ ცხაური, მოცინკული
ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

ADZ-P003

ADZ-P001

ADZ-P005

სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 75
მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

მასალა

მოცინკული
ფოლადი /უჟანგავი
ფოლადი

მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

მოცინკული
ფოლადი /უჟანგავი
ფოლადი

უჟანგავი ფოლადი

ADZ-P004

სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი 75
მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი

სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ
ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

– ცალი

მასალა

ADZ-P007

სადრენაჟო კანალის დამხშობი 75 მმ
ცხაური, მოცინკული ფოლადი

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ADZ-P008

სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ
ცხაური, მოცინკული ფოლადი

ADZ-P011

ADZ-P002

სადრენაჟო არხის დამხშობი 75 მმ,
უჟანფგავი ფოლადი

ADZ-P006

სადრენაჟო კანალის დამხშობი 100 მმ
ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

1

რაოდენობა (პალეტი)

–

მასალა

სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი
100 მმ ცხაური, მოცინკული ფოლადი

უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

მასალა

ADZ-P012

სადრენაჟო კანალის მაკავშირებელი
100 მმ ცხაური, უჟანგავი ფოლადი

მოცინკული
ფოლადი /უჟანგავი
ფოლადი

მასალა

სადრენაჟო არხის დამხშობი 100 მმ,
უჟანფგავი ფოლადი

–
–
მოცინკული
ფოლადი /უჟანგავი
ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

11
–
უჟანგავი ფოლადი

108 სადრენაჟე სანიაღვრეები

სადრენაჟე სანიაღვრეები

ADZ-R101R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, მოცინკული ფოლადი

ADZ301VR

ADZ-R301R

სანიაღვრე კუთხის არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული
მეტალი

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი

ADZ102VR

სანიაღვრე კუთხის არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული
მეტალი

ADZ302VR

სანიაღვრე არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული მეტალი

ADZ-R102R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, მოცინკული ფოლადი

ADZ-R302R

ADZ-R322R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მოცინკული ფოლადი /უჟანგავი ფოლადი

მასალა

1 ცალი
100 ცალი
მოცინკული ფოლადი /უჟანგავი ფოლადი

ADZ-R103R

ADZ-R123R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, მოცინკული ფოლადი

ADZ-R303R

ADZ331VR

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი

სანიაღვრე კუთხის არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული
მეტალი

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, მოცინკული ფოლადი

ADZ-R323R

ADZ332VR

სანიაღვრე კუთხის არხი 100 მმ რეგულირებადი, მოცინკული
მეტალი

ADZ-R304R

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
მოცინკული ფოლადი /უჟანგავი ფოლადი

პროდუქტების კატალოგი 2021

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი

ADZ-R324R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

ADZ-R321R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი

ADZ-R122R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 75 მმ, მოცინკული ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

ADZ-R121R

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, მოცინკული ფოლადი

კუთხის სადრენაჟო სისტემის ბადე 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
100 ცალი
მოცინკული ფოლადი /უჟანგავი ფოლადი

შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

ADZ101VR

სანიაღვრე კუთხის არხი 75 მმ რეგულირებადი, მოცინკული
მეტალი
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110 ბასეინის ბადეები

ბასეინის ბადეები

111

ბასეინის ბადეების ვარიანტები – გვერდი 209

AP1

ბასეინისთვის განკუთვნილი გრილი, ასრიალების საწინააღმდეგო
ზედაპირის გარეშე

AP2

ბასეინისთვის განკუთვნილი გრილი, ასრიალების საწინააღმდეგო
ზედაპირის გარეშე

AP3R

ბასეინისთვის განკუთვნილი რადიალური გრილი, ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირით

ბასეინისთვის განკუთვნილი რადიალური გრილი, ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირით
AP4R

AP3R

AP2

AP1

AP4R

5

5

5

5

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

AP3

ბასეინისთვის განკუთვნილი გრილი, ასრიალების საწინააღმდეგო
ზედაპირით

მასალა

AP4

ბასეინისთვის განკუთვნილი გრილი, ასრიალების საწინააღმდეგო
ზედაპირით

AP4

AP3

5

5

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მასალა

უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

AP1R

ბასეინისთვის განკუთვნილი რადიალური გრილი, ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირის გარეშე

მასალა

– ცალი
უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

ბასეინისთვის განკუთვნილი რადიალური გრილი, ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირის გარეშე
AP2R

5

5

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

პროდუქტების კატალოგი 2021

1 ცალი

AP2R

AP1R

მასალა

უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

მასალა

მასალა

უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

მასალა

– ცალი
უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

პროდუქტის ატიპიური კონსტრუქცია:
არასტანდარტული ზომები და სხვა ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები, შესაძლებელია შეკვეთის შემთხვევაში მომზადებულ იქნას
ინდივიდუალური პროექტებისათვის (სიგრძე, ფორმა, სიფონის განთავსება, უჟანგავი ფოლადის ტიპი, და ა.შ.).

შეკვეთის შემთხვევაში
მზადდება უჟანგავი
ფოლადისგან

მასალა

1 ცალი

1 ცალი
– ცალი
უჟანგავი ფოლადი AISI 316, DIN 1.4401

ზედაპირული
დრენაჟები

ზედაპირული
დრენაჟები

სადრენაჟე არხები __________________________________ 116
სადრენაჟო არხები LOW (დატვირთვა A15)
116
სადრენაჟო არხები HOME (დატვირთვა A15)
116
სადრენაჟო არხები HOME+ (დატვირთვა A15)
117
სადრენაჟო არხები STANDARD (დატვირთვა B125)
118
სადრენაჟო არხები PROFI (დატვირთვა C250)
119
სადრენაჟო არხები TOP (დატვირთვა D400)
120
სადრენაჟო სანიაღვრე არხები (დატვირთვა C250)
121
სადრენაჟო არხები – შემადგენელი ნაწილები
125
უნივერსალური საწვიმარის სანიაღვრეები ______________ 127
უნივერსალური საწვიმარის სანიაღვრეები – შემადგენელი
ნაწილები _________________________________________ 128

114 სადრენაჟო არხები LOW

სადრენაჟე არხები

დაბალი სადრენაჟე არხი LOW
(სიმაღლე 60 მმ)

პროფესიონალური
სადრენაჟე არხები

 მოდულური სისტემა

 მოდულური სისტემა

 საკეტი მექანიზმი

128 მმ

 საკეტი მექანიზმი

60 მმ

 ორი ტიპის ცხაური

 წინასწარ დაჭერილი ხვრელები გადინების მარტივად
დასაკავშირებლად

 დაფარული ღარის კავშირი

6

115

 ჩამკეტი წნელების ჩასმის შესაძლებლობა

დატვირთვა A15
პლასტმასის ცხაური –
ნაცრისფერი

ა

დატვირთვა B125, C250
მოცინკული ცხაური

 შუაზე გაყოფის შესაძლებლობა (1 მ  2× 0.5 მ)

6

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

დატვირთვა A15
მოცინკული ცხაური

დატვირთვა A15
მოცინკული ცხაური
დატვირთვა

C250, D400
თუჯის
ცხაური

დატვირთვა A15
პლასტმასის
ცხაური - ნაცრისფერი
დატვირთვა B125
კომპოზიტური ცხაური
დატვირთვა C250
კომპოზიტური ცხაური

დამატებითი აქსესუარები

ზედაპირული
დრენაჟები

დატვირთვა A15
მოცინკული ცხაური

დამატებითი აქსესუარები

AVZ-P018

AVZ-P017

AVZ-P016

AVZ-P015

AVZ-P010

AVZ-P004

AVZ-P001

AVZ-P003

AVZ-P007

დასასრული
ნაჭერი
შემსვლელი
ღარისთვის
DN40- ის ბოლოს

სანიაღვრე
არხის დამხშობი
თავსახური

კანალიზაციასთან
დასაკავშირებელი თავი
DN110

დამაკავშირებელი
ნაჭერი გარე
ღარისთვის AVZ112

კანალიზაციასთან
დამაკავშირებელი
მილი DN110

DN75-ისთვის
განკუთვნილი წყლის
შემოდინების დამხშობი
ქუდი

კანალიზაციასთან
დასაკავშირებელი
თავი DN110

გვერდითი
გადინების
დამაკავშირებელი
DN50

სანიაღვრე არხების
წყლის ჩამკეტი

მოცინკული ცხაური

მოცინკული ცხაური

მოცინკული ცხაური

მოცინკული ცხაური

პლასტმასის ცხაური –
ნაცრისფერი

პლასტმასის ცხაური –
ნაცრისფერი

კომპოზიტური ცხაური

კომპოზიტური ცხაური

გადინების ხვრელების მარტივი
დამაკავშირებელი
პროდუქტების კატალოგი 2021

დამაკავშირებელი ნაჭერი,
გარედან უხილავი, სხვადასხვა
ფორმებით "L", "T" და "X"

თუჯის ცხაური

თუჯის ცხაური

116 სადრენაჟო არხები LOW (დატვირთვა A15) / სადრენაჟო არხები HOME (დატვირთვა A15)

ა

AVZ112-R102

3 კვ მ
– დან

სადრენაჟე არხი 60 მმ პლასტმასის ჩარჩოთი და მოცინკული
ცხაურით "C" პროფილით A16

AVZ102-R102

სადრენაჟე არხი 100 მმ პლასტმასის ჩარჩოთი და მოცინკული
ცხაურით "C" პროფილით A16

117

AVZ102R-R102S

სადრენაჟო კანალის C ცხაური, კომპოზიტური A15

ებული
დადაბლ

რაოდენობა (ყუთი)

A15
1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

60 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101-R101

სადრენაჟე არხი 100 მმ ჩარჩოს გარეშე, მოცინკული ცხაურით "T"
პროფილით A15

HOME
რაოდენობა (ყუთი)

60 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

პროდუქტების კატალოგი 2021

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

A15
1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

24 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101R-R101S

HOME
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

HOME+ A15
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
60 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ104-R401

სადრენაჟო კანალის T ცხაური, კომპოზიტური A15

A15
1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

LOW

სადრენაჟო კანალი 100 მმ, პლასტმასის ჩარჩოთი და ბადეთი А15

A15
1 ცალი
24 ცალი

პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

HOME+ A15
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
60 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ104R-R401

სადრენაჟე არხის AVZ104 ქვიშის ხაფანგი პლასტმასის ჩარჩოთი
და პლასტმასის ცხაურით A15

HOME+ A15
რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი
24 ცალი

HOME+ A15
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
24 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

ზედაპირული
დრენაჟები

LOW

მასალა

3 კვ მ
– დან

სადრენაჟო კანალი 60 მმ, პლასტმასის ჩარჩოთი და ბადეთი А15

ებული
დადაბლ

მასალა

ა

AVZ112-R501

სადრენაჟო არხები HOME+ (დატვირთვა A15)

AVZ104-R402

AVZ104R-R402

სადრენაჟო კანალი 100 მმ, პლასტმასის ჩარჩოთი და
კომპოზიტური შემადგენლობის ბადეთი А15

სადრენაჟე არხის AVZ104 ქვიშის ხაფანგი პლასტმასის ჩარჩოთი
და კომპოზიტური შემადგენლობის ცხაურით B125

STANDARD B125
რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ102-R103

სადრენაჟე არხი 100 მმ პლასტმასის ჩარჩოთი და მოცინკული
ცხაურით B125

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

პროდუქტების კატალოგი 2021

AVZ103-R403

სადრენაჟო კანალი 100 მმ, მეტალის ჩარჩოთი და კომპოზიტური
შემადგენლობის ბადეთი C250

STANDARD B125
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
24 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ102R-R103S

სადრენაჟე არხის AVZ102 ქვიშის ხაფანგი პლასტმასის ჩარჩოთი
და მოცინკული ცხაურით B125

STANDARD B125
რაოდენობა (ყუთი)

სადრენაჟო არხები PROFI (დატვირთვა C250)

PROFI
რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
24 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

60 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ103-R202

სადრენაჟო კანალი 100 მმ მეტალის ჩარჩოთი და თუჯის ცხაურით
C250

STANDARD B125

PROFI
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

AVZ103R-R403

სადრენაჟე არხის AVZ104 ქვიშის ხაფანგი მეტალის ჩარჩოთი და
კომპოზიტური შემადგენლობის ცხაურით C250

C250
1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

PROFI
რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

1 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

C250
1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

24 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ103R-R202

სადრენაჟე არხის AVZ104 ქვიშის ხაფანგი მეტალის ჩარჩოთი და
თუჯის ცხაურით C250

C250
30 ცალი

119

PROFI
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

C250
1 ცალი
24 ცალი

პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

ზედაპირული
დრენაჟები

118 სადრენაჟო არხები STANDARD (დატვირთვა B125)

120 სადრენაჟო არხები PROFI (დატვირთვა C250) / სადრენაჟო არხები TOP (დატვირთვა D400)

AVZ103R-R104S

სადრენაჟე არხის AVZ104 ქვიშის ხაფანგი მეტალის ჩარჩოთი და
მოცინკული ცხაურით C250

AVZ101-R121

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ,
მოცინკული ფოლადით

AVZ101-R321

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ,
მოცინკული ფოლადით

PROFI
რაოდენობა (ყუთი)

C250
1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ103-R201

სადრენაჟე არხი 100 მმ მეტალის ჩარჩოთი და თუჯის ცხაურით
D400

PROFI
რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

C250
24 ცალი

პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ103R-R201

სადრენაჟე არხის AVZ104 ქვიშის ხაფანგი მეტალის ჩარჩოთი და
თუჯის ცხაურით D400

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101R-R321R

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

D400
30 ცალი

პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

პროდუქტების კატალოგი 2021

TOP
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

D400
1 ცალი
24 ცალი

პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101S-R321R

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
100 მმ, უჟანგავი ფოლადით

C250
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101R-R121R

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 100 მმ, მოცინკული ფოლადი

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი

TOP

AVZ101S-R121R

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
100 მმ, მოცინკული ფოლადი

C250
რაოდენობა (ყუთი)

121

C250
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

ზედაპირული
დრენაჟები

AVZ103-R104

სადრენაჟე არხი 100 მმ მეტალის ჩარჩოთი და მოცინკული
ცხაურით C250

სადრენაჟო სანიაღვრე არხები (დატვირთვა C250)

122 სადრენაჟო სანიაღვრე არხები (დატვირთვა C250)

AVZ101-R322

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ,
მოცინკული ფოლადით

AVZ101S-R122R

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101R-R122R

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 160 მმ, მოცინკული ფოლადი

AVZ101R-R322R

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 160 მმ, უჟანგავი ფოლადი

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ,
მოცინკული ფოლადით

AVZ101S-R322R

AVZ101-R323

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
160 მმ, უჟანგავი ფოლადით

C250
რაოდენობა (ყუთი)

AVZ101-R123

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
160 მმ, მოცინკული ფოლადი

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 100 მმ,
მოცინკული ფოლადით

C250
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

პროდუქტების კატალოგი 2021

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101S-R323R

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
100 მმ, უჟანგავი ფოლადით

C250
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

AVZ101R-R123R

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 100 მმ, მოცინკული ფოლადი

AVZ101R-R323R

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 100 მმ, უჟანგავი ფოლადი

C250
რაოდენობა (ყუთი)

AVZ101S-R123R

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
100 მმ, მოცინკული ფოლადი

C250
რაოდენობა (ყუთი)

123

C250
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

ზედაპირული
დრენაჟები

AVZ101-R122

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ,
მოცინკული ფოლადით

სადრენაჟო სანიაღვრე არხები (დატვირთვა C250)

124 სადრენაჟო სანიაღვრე არხები (დატვირთვა C250)

AVZ101-R124

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ,
მოცინკული ფოლადი

AVZ101-R324

დაქანებული სადრენაჟე არხი სიმეტრიული გაფართოებით 160 მმ,
მოცინკული ფოლადით

სადრენაჟო არხები LOW – შემადგენელი ნაწილებით

AVZ101S-R124R

ა

AVZ-P015

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
160 მმ, მოცინკული ფოლადი

3 კვ მ
– დან

დამაკავშირებელი ნაჭერი გარე
ღარისთვის AVZ112

AVZ-P016

ა

3 კვ მ
– დან

AVZ-P017

ა

125

3 კვ მ
– დან

კანალიზაციასთან დასაკავშირებელი თავი
DN110

სანიაღვრე არხის დამხშობი თავსახური

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

AVZ101S-R324R

დაქანებული სადრენაჟე არხი ასიმეტრიული გაფართოებით
160 მმ, უჟანგავი ფოლადით

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

AVZ-P018

800 ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

ა

მასალა

პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

მასალა

50 ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

3 კვ მ
– დან

დასასრული ნაჭერი შემსვლელი
ღარისთვის DN40- ის ბოლოს

C250
რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

C250
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50 ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

AVZ101R-R324R

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 160 მმ, უჟანგავი ფოლადი

C250
რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
პოლიპროპილენის ტალკის შემადგენლობით

პროდუქტების კატალოგი 2021

ზედაპირული
დრენაჟები

AVZ101R-R124R

სადრენაჟე არხის ქვიშის ხაფანგი განკუთვნილი ასიმეტრული
დაქანებისთვის 160 მმ, მოცინკული ფოლადი

უნივერსალური საწვიმარის სანიაღვრეები /
უნივერსალური საწვიმარის სანიაღვრეები – შემადგენელი ნაწილები

126 სადრენაჟო არხები – შემადგენელი ნაწილები

AVZ-P002

AVZ-P003

სადრენაჟო კანალის ჩამკეტი
AVZ102-R102

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

მასალა

გვერდითი გადინების დამაკავშირებელი
DN50

პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

მასალა

AGV1

AVZ-P004

AVZ-P008

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/125 მმ,
სწორი გადინება, შავი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

AVZ-P009

ტრაპის ბადის ამოსაღები კაუჭი

მასალა

სანიაღვრე არხის დამხშობი თავსახური

5 ცალი
80 ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

AGV2S

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

AVZ-P010

კანალიზაციასთან დამაკავშირებელი მილი
DN110

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
– ცალი
მოცინკული ფოლადი

AVZ-P012

კანალიზაციისთვის განკუთვნილი ქვიშის
ხაფანგი, უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი

მასალა

– ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
24 ცალი
უჟანგავი ფოლადი

პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

AGV3

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

5 ცალი
80 ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

AGV3S

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/110 მმ,
გვერდითი გადინება, ნაცრისფერი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი
1600 ცალი
პოლიპროპილენის
ტალკის შემადგენლობით

AVZ-P013

კანალიზაციისთვის განკუთვნილი ქვიშის
ხაფანგი, მოცინკული ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
24 ცალი
მოცინკული ფოლადი

5 ცალი
80 ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

AGV4

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

4 ცალი
120 ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

AGV4S

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

4 ცალი
120 ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

AGV911

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/125/110 მმ,
სწორი გადინება, შავი

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/125/110 მმ,
სწორი გადინება, ნაცრისფერი

უნივერსალური დრენაჟის/მილის სადგამი,
შავი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

მასალა

5 ცალი
80 ცალი

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/110 მმ,
გვერდითი გადინება, შავი

მასალა

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (პალეტი)

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/125 მმ,
სწორი გადინება, ნაცრისფერი

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)

AGV2

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/110 მმ,
სწორი გადინება, ნაცრისფერი

რაოდენობა (პალეტი)

DN75-ისთვის განკუთვნილი წყლის
შემოდინების დამხშობი ქუდი

AGV1S

საწვიმარი სანიაღვრე 300×155/110 მმ,
სწორი გადინება, შავი

4 ცალი
60 ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

4 ცალი
60 ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1 ცალი
– ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

ზედაპირული
დრენაჟები

AVZ-P001

კანალიზაციასთან დასაკავშირებელი თავი
DN110

127

128 უნივერსალური საწვიმარის სანიაღვრეები – შემადგენელი ნაწილები

AGV911S

უნივერსალური დრენაჟის/მილის სადგამი,
ნაცრისფერი

რაოდენობა (ყუთი)

AGV941

129

AGV942

უჟანგავი ფოლადის კალათა

უჟანგავი ფოლადის გვერდითი ბადე

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი
პოლიპროპილენი
მინაბოჭკოვანი
შემადგენლობით

მასალა

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

70 ცალი
1120 ცალი
უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
2800 ცალი
უჟანგავი ფოლადი

სახურავის ჩამკეტი

დიდი მოცულობის წყლის


გადინების დროს, საკეტი აღებს
სახურავს და ხდება წყლის
გადინება
შეზღუდულია ბავშვთა

ხელმისაწვდომობისთვის
საჭიროების შემთხვევაში,

სახურავის საკეტი მარტივად
შეიძლება იქნას მოხსნილი

რგოლები

ისინი არის პაკეტის განუყოფელი

ნაწილი

დიამეტრი 80, 90, 100, 110, 125 მმ

განკუთვნილია წყლის გამავალი


ზედაპირული
დრენაჟები

სისტემის მილის ნებისმიერი ზომის
კანალიზაციასთან კავშირისთვის

ჩამკეტი
ნაგვის დაგროვების კალათა

განკუთვნილია დიდი ნარჩენების/


ჭუჭყის შესაგროვებლად
(ძირითადად ფოთლები), ასევე
ხელს უშლის კანალიზაციის მილის
გადაკეტვას
ვიწრო ზოლებიანი ძირი ფოთლების

ვარდნას უზრუნველყოფს ნელნელა
საფუძვლიანი წმენდისთვის

მარტივად შეიძლება კალათა
ამოღება

მას აქვს ფართო ტემპერატურის


დიაპაზონი და ზღუდავს
კანალიზაციის აირებს
იგი ხელს უშლის კანალიზაციიდან

მღრღნელების შეღწევას
დახურვას უზრუნველყოფს

საკუთარი წონით და დაცულია
წყლის დიდი მასის გადინების დროს
წყლის გადინების სახურავის

საკეტის მოხსნის შემთხვევაში,
საკეტი ხელს უშლის წყლის
გამოსხმას

კონსტრუქცია

მდგრადია დეფორმაციის და


მასალა

მინაბოჭკოვანით გამდიდრებული

პოლიპროპილენი

მასალას აქვს მაღალი


მექანიკური სიმტკიცე და ფართო
ტემპერატურის დიაპაზონი
UV სტაბილური, პლასტიკური

ინარჩუნებს სტაბილურ ფორმას
და ფერს
შავი, რუხი
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დატვისთვის დროს
(K3 კლასი – 300 კგ)
წყლის სადინარის ჭრილებიანი

ზედაპირი უზრუნველყოფს
მონტაჟის დროს სტაბილურობას
წყლის სადინარის კონსტრუქცია

უზრუნველყოფს წყლის სწრაფ
გადინებას
წყლის გადინების სიჩქარე

390 ლ/წთ
დიამეტრი 110 მმ 125 მმ

ან 125/110 მმ

ტრაპები

ტრაპები

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები _________________________ 132
ტრაპები დიზაინ ბადეებით ___________________________ 133
ტრაპები უჟანგავი ფოლადის ბადით ___________________ 134
ტრაპები პლასტმასის ბადით _________________________ 137
ტრაპები – შემადგენელი ნაწილები ____________________ 139
ჰიდროსაიზოლაციო ფირი ___________________________ 140

132 უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

APV110

APV120

წყლის დინება

40 ლ/წუთში

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

6 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

120 ცალი

MPV011

უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102
მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე

INTER

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

< 50 მმ

უჟანგავი ფოლადის ტრაპი დაბალი
130×130 მმ გვერდითი გადინებით, ბადის
გარეშე, წყლის ჩამკეტი სველი

< 50 მმ

უჟანგავი ფოლადის ტრაპი
განსაკუთრებულად დაბალი 130×130 მმ
გვერდითი გადინებით, ბადის გარეშე,
წყლის ჩამკეტი სველი

INTER

ტრაპები დიზაინ ბადეებით

50 ლ/წუთში
უჟანგავი ფოლადი
1 ცალი
120 ცალი

MPV012

უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102
მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე

APV130

უჟანგავი ფოლადის ტრაპი 130×130 მმ
გვერდითი გადინებით, ბადის გარეშე,
წყლის ჩამკეტი სველი

INTER

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

APV101

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადით,
სველი ჩამკეტი

INTER

INTER

1 ცალი
120 ცალი

MPV013

უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 92×92 მმ
განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV201

ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადით, სველი
ჩამკეტი

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

INTER

58 ლ/წუთში

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

APV103

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადით,
სველი ჩამკეტი

უჟანგავი ფოლადი

წყლის დინება

მასალა

APV102

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადით,
სველი ჩამკეტი
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მასალა

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV202

ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადით,
სველი ჩამკეტი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV203

ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადით,
სველი ჩამკეტი

უჟანგავი ფოლადი

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი
ტრაპები

რაოდენობა (ყუთი)

MPV014

MPV015

MPV016

უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102
მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე

უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის 102×102
მმ განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბადე

უჟანგავი ფოლადის ტრაპისთვის
92×92 მმ განკუთვნილი ბადე, ფილის
ჩასამაგრებლით

მასალა

მასალა

მასალა

INTER

წყლის დინება
უჟანგავი ფოლადი

უჟანგავი ფოლადი

უჟანგავი ფოლადი

მასალა

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
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INTER

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

44 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

134 ტრაპები უჟანგავი ფოლადის ბადით

APV3344

ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2
დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი
მშრალი და სველი

ტრაპები უჟანგავი ფოლადის ბადით

APV4344

ტრაპი 105×105/50/75 მმ სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის
საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი
მშრალი და სველი

APV3444

ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2
დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი
მშრალი და სველი

APV1324

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის
ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი,
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

APV2324

ტრაპი 105×105/50/75 მმ სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის
საიზოლაციო ყელი, კომბინირებული
წყლის ჩამკეტი SMART

SMART
INTER
EXTER

INTER
EXTER

წყლის დინება

46/62 ლ/წუთში

მასალა

პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

8 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

128 ცალი

APV4444

ტრაპი 105×105/50/75 მმ სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის
საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი
მშრალი და სველი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER
EXTER

46/62 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV26C

ტრაპი 105×105/50 მმ, გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2
დონის საიზოლაციო ყელი, წყლის ჩამკეტი
მშრალი

მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46/62 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
128 ცალი

APV26

ი
ლებულ

დადაბ

წყლის დინება
მასალა

37 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

8 ცალი
128 ცალი

APV2321

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
სველი ჩამკეტი

SMART

INTER

ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

37 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV1311

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
სველი წყლის ჩამკეტი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

37 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV2311

ტრაპი 105×105/50/75 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
სველი წყლის ჩამკეტი

ი
ლებულ

INTER
EXTER

INTER
EXTER

წყლის დინება

46/62 ლ/წუთში

მასალა

პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

8 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

160 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

პროდუქტების კატალოგი 2021

INTER
EXTER

62 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

< 50 მმ

ტრაპები

დადაბ

წყლის დინება

APV1321

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

SMART

INTER

135

32 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
25 ცალი
400 ცალი

SMART
INTER

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

37 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

136 ტრაპები უჟანგავი ფოლადის ბადით

APV31

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

ტრაპები უჟანგავი ფოლადის ბადით / ტრაპები პლასტმასის ბადით

APV32

ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

SMART

APV1

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
სველი ჩამკეტი

APV12

ტრაპი 150×150/110 მმ, გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2
დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის
ჩამკეტი

APV13

ტრაპი 150×150/110 მმ, სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, 2 დონის
საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი

137

APV10

ტრაპი 150×150/110 მმ, გვერდითი
გადინება, რუხი ფერი ბადე, 2 დონის
საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი

SMART

INTER

INTER

წყლის დინება

37 ლ/წუთში

მასალა

აბს, პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

320 ცალი

APV2

მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

37 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
20 ცალი
320 ცალი

APV5411

ტრაპი 150×150/50 მმ, გვერდითი
გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადე,
სველი წყლის ჩამკეტი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

46 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
20 ცალი
320 ცალი

APV6411

ტრაპი 150×150/50 მმ, სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი წყლის
ჩამკეტი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

89 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV11

ტრაპი 150×150/110 მმ, სწორი გადინება,
რუხი ფერი ბადე, 2 დონის საიზოლაციო
ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

89 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV5111

ტრაპი 105×105/50 მმ, გვერდითი
გადინება, რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი
სველი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

80 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

APV6111

ტრაპი 105×105/50 მმ, სწორი გადინება,
რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი სველი

ტრაპები

ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადე, სველი ჩამკეტი

წყლის დინება

INTER

INTER

INTER

წყლის დინება

46 ლ/წუთში

მასალა

აბს, პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

320 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
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INTER

46 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
15 ცალი
240 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

46 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
15 ცალი
240 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

80 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
8 ცალი
160 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

46 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
20 ცალი
320 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
20 ცალი
320 ცალი

138 ტრაპები პლასტმასის ბადით

APV5211

ტრაპი 105×105/50 მმ, გვერდითი
გადინება, რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი
სველი

INTER

ტრაპები – შემადგენელი ნაწილები

APV6211

APV3

ტრაპი 105×105/50 მმ, სწორი გადინება,
რუხი ბადე, წყლის ჩამკეტი სველი

APV0006

ტრაპი 150×150/50 მმ, გვერდითი
გადინება, რუხი ფერის ბადე, წყლის
დამხშობი სველი

INTER

MPV001

შუასადები ფარსი, უჟანგავი ფოლადი

დიზაინ ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი
ფოლადი

მასალა

მასალა

MPV001-ANTIC

დიზაინ ბადე 102×102 მმ, ბრინჯაო-ანტიკი

INTER
მასალა
რეზინა (NBR)

46 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

240 ცალი

APV4

ტრაპი 150×150/50 მმ, სწორი გადინება,
რუხი ფერის ბადე, წყლის დამხშობი
სველი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

46 ლ/წუთში
აბს, პოლიპროპილენი
15 ცალი
240 ცალი

APV15

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

თითბერი, ზედაპირი
დამუშავებულია ბრინჯაო-ანტიკით

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

MPV002

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

რაოდენობა (ყუთი)

MPV003

დიზაინ ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი
ფოლადი

წყლის დინება

139

MPV004

დიზაინ ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი
ფოლადი

ბადე 102×102 მმ, უჟანგავი ფოლადი

24 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
50 ცალი
600 ცალი

APV16

ტრაპი 150×150/50 მმ გვერდითი
გადინება, თეთრი ბადე, სველი ჩამკეტი

ტრაპი 105×105/50 მმ სწორი გადინება,
თეთრი ბადე, სველი ჩამკეტი

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

მასალა

უჟანგავი ფოლადი

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–
ტრაპები

რაოდენობა (ყუთი)

APV0010

APV0020

წყლის ჩამკეტი სველი
INTER

INTER

კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

APV0030

წყლის ჩამკეტი მშრალი

INTER

SMART
INTER

წყლის დინება

24 ლ/წუთში

მასალა

პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

600 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
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24 ლ/წუთში
აბს
20 ცალი
320 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

24 ლ/წუთში
აბს
20 ცალი
320 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

INTER

46 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
50 ცალი
1400 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

EXTER
37 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
50 ცალი
1400 ცალი

წყლის დინება
მასალა
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

57–62 ლ/წუთში
პოლიპროპილენი
60 ცალი
1680 ცალი

140 ტრაპები – შემადგენელი ნაწილები / ჰიდროსაიზოლაციო ფირი

APV0050

APV0060

წყლის ჩამკეტი სველი შემდეგი
მოდელებისთვის: APV26, APV26C

ტრაპები

ტრაპების თავსებადობა წყლის ჩამკეტებთან

APV0800

APV26, APV26C -ის მშრალი წყლის
ჩამკეტი

საქშენები განკუთვნილი ტრაპისთვის
DN105

წყლის ჩამკეტების ტიპი
ლებუ
დადაბ

ლი

ლებუ
დადაბ

< 50 მმ

წყლის დინება

32 ლ/წუთში

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1400 ცალი
პოლიპროპილენი

P143

წყლის ჩამკეტი SMART განკუთვნილი
APZ-S6-სთვის

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100%-იანი თავსებადობა

APV0010

APV101, APV201, APV102, APV202, APV103,
APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2,
APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211,
APV6211, APV3344, APV4344, APV3444,
APV4444

APV1324, APV2324, APV1321,
APV2321, APV31, APV32

SMART

APV0020

APV1324, APV2324, APV1321, APV2321

APV101, APV201, APV102, APV202, APV103,
APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2,
APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211,
APV6211, APV3344, APV4344, APV3444,
APV4444, APV1324, APV2324, APV1321,
APV2321, APV31, APV32

მშრალი

APV0030

APV1324, APV2324, APV1321,
APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344,
APV3444, APV4444

APV101, APV201, APV102, APV202, APV103,
APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2,
APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211,
APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321

სველი – დადაბლებული

APV0050

APV26

APV26C

მშრალი – დადაბლებული

APV0060

APV26C

APV26

62 ლ/წუთში
50 ცალი
1400 ცალი
პოლიპროპილენი

P144

წყლის ჩამკეტი SMART განკუთვნილი
APZ-S9-სთვის

SMART

შეფუთვაში

INTER
EXTER

EXTER
წყლის დინება

კოდი

ლი

სველი

EXTER

141

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

–
პოლიპროპილენი

P145

წყლის ჩამკეტი SMART განკუთვნილი
APZ-S12-სთვის

SMART

SMART

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)

1 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი
ტრაპები

რაოდენობა (ყუთი)

AIZ1

AIZ3

ტრაპისთვის განკუთვნილი დასაწებებელი
ჰიდროსაიზოლაციო ფირფიტა 300×300 მმ

ჰიდროსაიზოლაციო ფოლგა 1300×1300 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

1400 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

პროდუქტების კატალოგი 2021

10 ცალი
160 ცალი

სიფონები

სიფონები

აბაზანის სიფონები _________________________________ 144
აბაზანის სიფონები Basic
144
აბაზანის სიფონები ავტომატური
144
აბაზანის სიფონები CLICK/CLACK
148
აბაზანის სიფონები წყლის გადინებით
149
ჰიდრომასაჟის აბაზანის სიფონები
152
აბაზანის სიფონები – შემადგენელი ნაწილები
152
აბაზანის ქვესადგამის სიფონები ______________________ 153
აბაზანის ქვესადგამის სიფონები CLICK/CLACK
153
აბაზანის ქვესადგამის სიფონები DN50–DN60
154
აბაზანის ქვესადგამების სიფონები DN90
156
აბაზანის ქვესადგამის დაბალი სიფონები
157
ნიჟარის სიფონები __________________________________ 158
ნიჟარის სიფონები გადინებით
158
ნიჟარის სიფონები – ხრახნით
159
ნიჟარის სიფონები – გადინების ბადეები
159
ლითონის პროდუქტები ______________________________ 160
ნიჟარის სიფონები – ჩამკეტებით CLICK/CLACK
160
კუთვის ვენტილები
163
ნიჟარის სიფონები
165
სარეცხი ნიჟარის სიფონები __________________________ 168
ნიჟარის სიფონები გადინებით
168
ნიჟარის სიფონები – ხრახნით
171
ნიჟარის სიფონები – გადინების ბადეები
172
სხვადასხვა ნიჟარების სიფონები – შემადგენელი ნაწილები 173
პისუარის და ბიდეების სიფონები _____________________ 176
კონდენსატის სანიაღვრე ძაბრის სიფონები _____________ 177
სარეცხი მანქანის სიფონები __________________________ 178
სარეცხი მაქანის სიფონები – შემადგენელი ნაწილებით ___ 179

144 აბაზანის სიფონები Basic / აბაზანის სიფონები ავტომატური

აბაზანის სიფონები ავტომატური

145

აბაზანის სიფონების სიგრძეების ვარიანტები – გვერდი 206

A51B

A553K

აბაზანის სიფონი ავტომატი კომპლექტი,
მეტალი

A553KM1

, 10 0, 1
20 ს მ

აბაზანის სიფონი ავტომატი, მეტალი

57
, 80

მ
57
ს

57
, 80

მ
57
ს

, 10 0, 1
20 ს მ

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
კომპლექტი, თეთრი

, 10 0, 1
20 ს მ

A502

აბაზანის სიფონი, თეთრი

57
, 80

A501

აბაზანის სიფონი, ქრომი

სააბაზანო სიფონების
პოპულარული დიზაინი

პოლივინილქლორიდი /
პლასტმასი

A51BM

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
გადინების გადე

20 ცალი
320 ცალი
პოლივინილქლორიდი /
პლასტმასი

A51CR

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

მეტალი /პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

320 ცალი
პლასტმასი /მეტალი

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
კომპლექტი, ქრომი

ისიამოვნეთ
ახალი დიზაინით!
სიფონები

57
, 80

57
, 80

20 ცალი
320 ცალი

A51CRM

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
კომპლექტი, ქრომი

, 10 0, 1
20 ს მ

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
კომპლექტი, თეთრი

რაოდენობა (ყუთი)

, 10 0, 1
20 ს მ

მასალა – სამაგრი/
გადინების გადე

320 ცალი

57
, 80

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

, 10 0, 1
20 ს მ

რაოდენობა (ყუთი)

იმისათვის, რომ თანამედროვე,
მართკუთხა დიზაინში, მოცულ
იქნას სიფონების ფართო სპექტრი,
ჩვენ ვაფართოებთ ასორტიმენტს
ორი ახალი მოდელით, რომლებიც
მეტალის დიზაინშია და შექმნილია
ცნობილი დიზაინერის ივა ნახალკოს
მიერ. ეს პროდუქტები სრულყოფს
თქვენს თანამედროვეობას
მოდელები A55K და A55KM.

მექანიზმის
ინოვაციური
ვარიანტი
რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

320 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

პროდუქტების კატალოგი 2021

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

ამავე
ფასში

A55K-RG-P

მეტალი /მეტალი

ა

აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLDპრიალა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

A55K-GM-P

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

ა

აბაზანის სიფონი ავტომატი, GUN METALპრიალა

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

A55K-GM-B

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

ა

აბაზანის სიფონი ავტომატი, GUN METALდამუშავებული ზედაპირი

57
, 80

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ

, 10 0, 1
20 ს მ
რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

A55KM

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
მეტალი

სიფონები

57
, 80

57
, 80

20 ცალი
320 ცალი

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

, 10 0, 1
20 ს მ

, 10 0, 1
20 ს მ

რაოდენობა (პალეტი)

ა

A55K-N-B

აბაზანის სიფონი ავტომატი, NICKELდამუშავებული ზედაპირი

, 10 0, 1
20 ს მ

ა

აბაზანის სიფონი ავტომატი, GOLDდამუშავებული ზედაპირი

რაოდენობა (ყუთი)

147

57
, 80

A55K-G-B

მეტალი /მეტალი

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი

ა

, 10 0, 1
20 ს მ

ა

A55K-G-P

აბაზანის სიფონი ავტომატი, GOLDპრიალა

რაოდენობა (პალეტი)

A55K-N-P

აბაზანის სიფონი ავტომატი, NICKELპრიალა

57
, 80

მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)

ა

, 10 0, 1
20 ს მ

მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

320 ცალი

A55K-RG-B

აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLDდამუშავებული ზედაპირი

, 10 0, 1
20 ს მ

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

აბაზანის სიფონი ავტომატი კომპლექტი,
შავი-მატი

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80
რაოდენობა (ყუთი)

A55BLACK

აბაზანის სიფონი ავტომატი, ბრინჯაოანტიკი

57
, 80

A55ANTIC

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
კომპლექტი, მეტალი

57
, 80

A55K

აბაზანის სიფონები ავტომატური

, 10 0, 1
20 ს მ

146 აბაზანის სიფონები ავტომატური

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

320 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

პროდუქტების კატალოგი 2021

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
პლასტმასი /მეტალი

A507CKM

დადაბ

A516CKM

, 10 0, 1
20 ს მ

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

320 ცალი
მეტალი /მეტალი

A507BLACK

აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, შავიმატი

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
გადინების გადე

320 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

57
, 80

ი
ლებულ

20 ცალი

დადაბ

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

320 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა - სიფონის
სამაგრი

პროდუქტების კატალოგი 2021

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /პლასტმასი

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80
რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
გადინების გადე

320 ცალი
მეტალი /პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

192 ცალი
მეტალი /პლასტმასი

ზემოდან გასუფთავება
პროდუქტები, რომლებიც შეიცავენ სიფონების ჩამკეტებს ზემოდან დასუფთავების ფუნქციით (A392C, A392BLACK,
A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) ახლა აქვთ
სიფონის მარტივი წმენდისთვის ახალი კონსტრუქციული გადაწყვეტა.

CLICK/CLACK

ი
ლებულ

ექსპლუატაციის ვადის
გახანგრძლივებისთვის
შექმნილი მექანიზმის
ინოვაცია

რაოდენობა (ყუთი)

, 10 0, 1
20 ს მ

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80

57
, 80

57
, 80
პლასტმასი /მეტალი

აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK,
ბრტყელი სადინარით, ქრომი

57
, 80

< 50 მმ

აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი

მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

რაოდენობა (ყუთი)

A508CKM

აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, წყლის
მაღალი გადინებით, ქრომი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

20 ცალი
320 ცალი
მეტალი /მეტალი

მარტივი გაწმენდა
მოსახსნელი ნიჟარის სიფონის
ჩამკეტი
სიფონის ზემოდან ადვილი წმენდა
აბაზანიდან ან ნიჟარიდან

სიფონები

192 ცალი
მეტალი /მეტალი

192 ცალი

< 50 მმ

მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

, 10 0, 1
20 ს მ

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)

A505CKM

აბაზანის სიფონი, CLICK/CLACK, მეტალი

149

57
, 80

12 ცალი

A505CRM

აბაზანის სიფონი, CLICK/CLACK, ქრომი

, 10 0, 1
20 ს მ

, 120 ს მ
, 10 0
80
რაოდენობა (ყუთი)

A504CKM

აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, მეტალი

, 10 0, 1
20 ს მ

A550KM

აბაზანის სიფონი ავტომატი, კომპლექტი,
მეტალი

, 10 0, 1
20 ს მ

A550K

აბაზანის სიფონი, ავტომატი, კომპლექტი,
მეტალი

აბაზანის სიფონები CLICK/CLACK / აბაზანის სიფონები წყლის გადინებით

57
, 80

148 აბაზანის სიფონები ავტომატური / აბაზანის სიფონები CLICK/CLACK

150 აბაზანის სიფონები CLICK/CLACK / აბაზანის სიფონები წყლის გადინებით

პლასტმასი /პლასტმასი

A564BLACK

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

192 ცალი

მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

მეტალი /მეტალი

A565CRM3

აბაზანის სიფონი ავტომატი, წყლის
გადინებით, შავი-მატი

სიფონი აბაზანისთვის წყლის გადინების
გზით, სქელი კედლების მქონე
აბაზანისთვის, ქრომი

რაოდენობა (ყუთი)

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

192 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

A565KM1

სიფონი აბაზანისთვის წყლის გადინების
გზით, სქელი კედლების მქონე
აბაზანისთვის, მეტალი

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80

57
, 80
რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

192 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

A565KM3

სიფონი აბაზანისთვის წყლის გადინების
გზით, სქელი კედლების მქონე
აბაზანისთვის, მეტალი

, 10 0, 1
20 ს მ

მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

192 ცალი

სიფონები

57
, 80

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

57
, 80

A564KM1

სიფონი აბაზანისთვის ავტომატი, წყლის
გადინების გზით, მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)

A565CRM2

, 10 0, 1
20 ს მ

პლასტმასი /პლასტმასი

, 10 0, 1
20 ს მ

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

192 ცალი

151

სიფონი აბაზანისთვის წყლის გადინების
გზით, სქელი კედლების მქონე
აბაზანისთვის, ქრომი

57
, 80

A564CRM3

სიფონი აბაზანისთვის ავტომატი, წყლის
გადინების გზით, ქრომი

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

A565CRM1

სიფონი აბაზანისთვის წყლის გადინების
გზით, სქელი კედლების მქონე
აბაზანისთვის, ქრომი

, 10 0, 1
20 ს მ

მეტალი /პლასტმასი

მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

რაოდენობა (ყუთი)

, 10 0, 1
20 ს მ

192 ცალი

, 10 0, 1
20 ს მ

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

A564KM3

სიფონი აბაზანისთვის ავტომატი, წყლის
გადინების გზით, მეტალი

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80
რაოდენობა (ყუთი)

A564CRM2

სიფონი აბაზანისთვის ავტომატი, წყლის
გადინების გზით, ქრომი

57
, 80

A564CRM1

აბაზანის სიფონი ავტომატი, წყლის
მაღალი გადინებით, ქრომი

57
, 80

A509CKM

აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK წყლის
გადინების გზით, სქელი კედლების მქონე
აბაზანისთვის, ქრომი

აბაზანის სიფონები წყლის გადინებით

რაოდენობა (ყუთი)

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

192 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

პროდუქტების კატალოგი 2021

12 ცალი
192 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

12 ცალი
192 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

12 ცალი
192 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

12 ცალი
192 ცალი
მეტალი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

12 ცალი
192 ცალი
მეტალი /მეტალი

აბაზანის სიფონები – შემადგენელი ნაწილები /
აბაზანის ქვესადგამის სიფონები CLICK/CLACK

152 ჰიდრომასაჟის აბაზანის სიფონები / აბაზანის სიფონები – შემადგენელი ნაწილები

A53-DN40

A531

A532-DN40

დაბალი წყლის ჩამკეტი

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

192 ცალი
პლასტმასი /პლასტმასი

მასალა – სამაგრი/
მოსაჭერი

A53-DN50

, 10 0, 1
20 ს მ
რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/მოსაჭერი

12 ცალი
192 ცალი
მეტალი /მეტალი

A53-6/4"

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

A53-7/4"

წყლის საკეტი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ი
ლებულ

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

A533-DN50

წყლის ჩამკეტი

დადაბ

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ი
ლებულ

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

A503KM

წყლის ჩამკეტი

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი CLICK/
CLACK, მეტალი

დადაბ

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ი
ლებულ

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

A506KM

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი CLICK/
CLACK, მეტალი

< 50 მმ

წყლის საკეტი

დაბალი წყლის ჩამკეტი

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80

დადაბ

რაოდენობა (ყუთი)

A532-DN50

დაბალი წყლის ჩამკეტი

< 50 მმ

წყლის საკეტი

< 50 მმ

A566-273133-57

ჰიდრომასაჟული აბაზანის სიფონი, წყლის
გადინებით, მეტალი

< 50 მმ

A566-112122-57

აბაზანის ჰიდრომასაჟის სიფონი, ქრომი

153

ი
ლებულ

დადაბ

ი
ლებულ

სიფონები

დადაბ

რაოდენობა (ყუთი)

75 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1200 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
გადინების გადე

25 ცალი
400 ცალი
მეტალი /პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – სამაგრი/
გადინების გადე

25 ცალი
400 ცალი
მეტალი /პლასტმასი

154 აბაზანის ქვესადგამის სიფონები DN50–DN60

A461-50

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი წყლის
ჩამკეტით

აბაზანის ქვესადგამის სიფონები DN50–DN60

A462-50

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი წყლის
ჩამკეტით და მუხლით

A52

A476

მუხლი 45°

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, დაბალი
CLICK, ქრომი

A46-50

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით

Ø50

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
პოლიპროპილენი

A465C-50

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი CLICK/
CLACK, მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)

35 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

560 ცალი

მასალა

პოლიპროპილენი

A465BLACK-50

აბაზანის ქვესადგამისთვის განკუთვნილი
სიფონი CLICK/CLACK, შავი-მატი

რაოდენობა (პალეტი)

75 ცალი
2100 ცალი

მასალა

აბს

A466-50

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი CLICK/
CLACK, ქრომი

Ø50

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
სამაგრი

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

A47B-50

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, თეთრი

Ø50

A46-60

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით

Ø50

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

A47B-60

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, თეთრი

Ø50

Ø60

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

A47CR-50

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, ქრომი

Ø60

Ø50
სიფონები

Ø50

რაოდენობა (ყუთი)
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რაოდენობა (ყუთი)

30 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
სამაგრი

840 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
სამაგრი

პროდუქტების კატალოგი 2021

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
სამაგრი

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

30 ცალი
840 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

156 აბაზანის ქვესადგამის სიფონები DN50–DN60 / აბაზანის ქვესადგამების სიფონები DN90

A47CR-60

A48

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით

A49B

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, თეთრი

A49ANTIC

A49BLACK

სააბაზანოს ქვესადგამის სიფონი,
ბრინჯაო-ანტიკი

აბაზანის ქვესადგამისთვის განკუთვნილი
სიფონი, შავი-მატი
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A471CR-50

დაბალი სიფონი, სააბაზანო
ქვესადგამისთვის, ქრომი
< 50 მმ

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, ქრომი

აბაზანის ქვესადგამების სიფონები DN90 / აბაზანის ქვესადგამის დაბალი სიფონები

რაოდენობა (ყუთი)

30 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

840 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

მასალა – ფორმა/
თავსახური

A49CR

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

24 ცალი
672 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

A49K

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, მეტალი
LUX

Ø90

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

24 ცალი
672 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

A49K MAT

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, მეტალი
LUX

Ø90

რაოდენობა (ყუთი)

24 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

672 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

A471CR-60

Ø90

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

Ø90

Ø90

ი
ლებულ

პოლიპროპილენი /მეტალი

A491CR

დაბალი სიფონი, სააბაზანო
ქვესადგამისთვის, ქრომი

დადაბ

672 ცალი

დადაბ

ი
ლებულ

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

ი
ლებულ

პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

დაბალი სიფონი, სქელი კედლების მქონე
სააბაზანოს ქვესადგამისთვის, ქრომი

< 50 მმ
დადაბ

25 ცალი
700 ცალი

A492CR

დაბალი სიფონი, სააბაზანო
ქვესადგამისთვის, ქრომი

Ø60

Ø50

Ø90

დადაბ

ი
ლებულ

Ø90
სიფონები

Ø90

24 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

< 50 მმ

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, ქრომი

Ø90

< 50 მმ

Ø60

რაოდენობა (ყუთი)

24 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

672 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური
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24 ცალი
672 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

24 ცალი
672 ცალი
პოლიპროპილენი /მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

ნიჟარის სიფონები გადინებით / ნიჟარის სიფონები – ხრახნით /
ნიჟარის სიფონები – გადინების ბადეები
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A41

A42

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 63 მმ,
მოცინკული ფოლადით

ნიჟარის სიფონი DN40 მაკავშირებლით და
პლასტმასის ბადით DN63

A410

ნიჟარის სიფონი DN40 მაკავშირებლით და
პლასტმასის ბადით DN63

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A42R

ნიჟარის სიფონი DN40 მაკავშირებლით და
პლასტმასის ბადით DN63, ჯაჭვი

A420

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 63 მმ,
მოცინკული ფოლადით

რაოდენობა (ყუთი)

A411

ნიჟარის სიფონი DN32 უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN63

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A412-DN40

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

A421

ნიჟარის სიფონი S-ფორმის DN40
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN63

ნიჟარის სიფონი DN32 პლასტმასის
ბადით DN63

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

A41P

ნიჟარის სიფონი DN40 მაკავშირებლით და
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN63

A410P

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A42P

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

A413

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 63 მმ,
მოცინკული ფოლადით

A45F-DN40

ნიჟარის და ბიდეს სიფონი DN40,
პლასტმასი

A45F-DN32

ნიჟარის და ბიდეს სიფონი DN32,
პლასტმასი

ნიჟარის სიფონი DN32 მაკავშირებლით და
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN63

რაოდენობა (ყუთი)

A41PR

ნიჟარის სიფონი DN40 სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით და
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN63, ჯაჭვი
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რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

20 ცალი
560 ცალი
პოლიპროპილენი

A41R

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

A43

A430

მასალა

პოლიპროპილენი

P066-ND

ნიჟარის სიფონისთვის განკუთვნილი
შუასადების დამატებითი კომპლექტი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A434

ნიჟარის სიფონი DN40, სივრცის
ეკონომიური გადაწყვეტა

A430P

25 ცალი

ნიჟარის სიფონი DN40 მაკავშირებლით და
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN63, ჯაჭვი

პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

ნიჟარის სიფონი DN32 ხრახნით 5/4"

700 ცალი

ნიჟარის სიფონი სივრცის ეკონომიური
გადაწყვეტა DN63

მასალა

20 ცალი
560 ცალი

ნიჟარის სიფონი DN40 მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლითა და ხრახნით 5/4"

ნიჟარის სიფონი DN32 ხრახნით 5/4"

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

A43P

ნიჟარის სიფონი DN40 ხრახნით 5/4"

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

A31

რაოდენობა (ყუთი)

10 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

280 ცალი
პოლიპროპილენი

A32

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 5/4" უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN63

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 5/4"
პლასტმასის ბადით DN63

–

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

სიფონები

A420P

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 63 მმ,
მოცინკული ფოლადით

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

560 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა
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15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

მასალა

რეზიანა

მასალა

100 ცალი
2800 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
2800 ცალი
პოლიპროპილენი

160 ნიჟარის სიფონები – გადინების ბადეები / ნიჟარის სიფონები – ჩამკეტებით CLICK/CLACK

A31P

A439

ნიჟარის სიფონები – გადინების ბადეები / ნიჟარის სიფონები – ჩამკეტებით CLICK/CLACK

A750+A31

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 6/4" უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN63 და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 5/4'', სრული
მეტალი

გოფრირებული მილი 5/4"×32/40
პლასტმასი + ნიჟარის სიფონის სამაგრი
5/4" უჟანგავი ფოლადის ბადით DN63

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

75 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

2100 ცალი
პოლიპროპილენი

A391

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

40 ცალი
640 ცალი
უჟანგავი ფოლადი

A392C

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
960 ცალი
პოლიპროპილენი

A392B

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და
მცირე დამხშობით

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და
დიდი დამხშობით

ნიჟარი სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი თეთრი ფერის დამხშობით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

40 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1280 ცალი
ქრომირებული თითბერი

A392ANTIC

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
840 ცალი
ქრომირებული თითბერი

A392BLACK

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალის ზედაპირითა და
დიდი წყლის დამხშობით შავი-მატი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

მასალა

A392-G-P

840 ცალი
ქრომირებული თითბერი

ა

ა

A392-RG-P

ა

A392-RG-B

ა

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, GOLD-დამუშავებული
ზედაპირი

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, RED GOLD-პრიალა

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით
და დიდი დამხშობით, RED GOLDდამუშავებული ზედაპირი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A392-N-P

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A392-N-B

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A392-GM-P

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, NICKEL-პრიალა

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, NICKEL-დამუშავებული
ზედაპირი

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, GUN METAL-პრიალა

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A392-GM-B

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, GOLD-პრიალა

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით
და დიდი დამხშობით, GUN METALდამუშავებული ზედაპირი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

A393

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

A394

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/
CLACK 5/4" სრული მეტალის ზედაპირით,
კვადრატული

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, მცირე
დამხშობით, გადინების გარეშე

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

სიფონები

ნიჟარი სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, ბრინჯაო-ანტიკი

რაოდენობა (პალეტი)

30 ცალი

A392-G-B

161

30 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

840 ცალი
თითბერი, ზედაპირი
დამუშავებულია ბრინჯაო-ანტიკით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

30 ცალი
840 ცალი
ქრომირებული თითბერი
დამუშავებული ზედაპირით
შავი-მატი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
840 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
840 ცალი
ქრომირებული თითბერი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

40 ცალი
1120 ცალი
ქრომირებული თითბერი

162 ნიჟარის სიფონები – ჩამკეტებით CLICK/CLACK

A395

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, დიდი
დამხშობით, გადინების გარეშე

კუთვის ვენტილები

A395B

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, დიდი
დამხშობით, გადინების გარეშე, თეთრი

A39

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და
მცირე დამხშობით

ARV001

ARV001-ANTIC

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×3/8",
მრგვალი

რაოდენობა (ყუთი)

30 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

840 ცალი
ქრომირებული თითბერი

A390

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირითა და
დიდი დამხშობით

რაოდენობა (ყუთი)

30 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

840 ცალი
ქრომირებული თითბერი

A396

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 5/4", სრული
მეტალი, დიდი დამხშობით, ნიჟარისთვის
გადინების გარეშე

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

40 ცალი

ARV003

1120 ცალი
ქრომირებული თითბერი

რაოდენობა (ყუთი)

1680 ცალი

მასალა

კუთხის ვინტილი ფილტრით 1/2"×3/8",
შავი-მატი

ARV003-ANTIC

60 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ARV001-BLACK

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
მრგვალი, ბრინჯაო-ანტიკი

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2",
მრგვალი

ARV001B

ARV003-BLACK

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2",
მრგვალი, ბრინჯაო-ანტიკი

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2",
შავი-მატი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

60 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ქრომირებული მეტალი

1680 ცალი
ფოლადი, ზედაპირი
დამუშავებულია ბრინჯაო-ანტიკით

ა

ARV001-G-P

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×3/8",
მრგვალი, თეთრი

163

60 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1680 ცალი
ქრომირებული მეტალი
დამუშავებული ზედაპირით
შავი-მატი

ა

ARV001-G-B

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
GOLD-პრიალა

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
GOLD-დამუშავებული ზედაპირი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

ARV003B

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2",
მრგვალი, თეთრი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (ყუთი)

40 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1120 ცალი
ქრომირებული თითბერი

A328B

რაოდენობა (ყუთი)

30 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

840 ცალი

მასალა

ქრომირებული თითბერი

1680 ცალი
ქრომირებული მეტალი,
დამუშავებული ზედაპირით
თეთრი-პრიალა

ARV001-RG-P

A328CR

ნიჟარის გადინება, თეთრი

72 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ა

მასალა

ARV001-RG-B

60 ცალი
1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ARV001-N-P

60 ცალი
1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
RED GOLD-პრიალა

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
RED GOLD-დამუშავებული ზედაპირი

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
NICKEL-პრიალა

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

სიფონები

ნიჟარის გადინება, ქრომი

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

800 ცალი
პოლიპროპილენი /
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა – ფორმა/
თავსახური

პროდუქტების კატალოგი 2021

50 ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენი /
ქრომირებული პლასტმასი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

164 კუთვის ვენტილები

ARV001-N-B

ნიჟარის სიფონები

ა

ARV001-GM-P

ა

ARV001-GM-B

ა

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
GUN METAL-პრიალა

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

60 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ARV002

კუთხის ვენტილი 1/2"×3/8", კვადრატული

60 ცალი
1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
1680 ცალი
ფოლადი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

A400

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN სრული
მეტალი, მრგვალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

12 ცალი
336 ცალი

A400ANTIC

A400B

A400BLACK

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
ბრინჯაო-ანტიკი

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN მრგვალი,
შავი-მატი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

ქრომირებული თითბერი

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN სრული
მეტალი, მრგვალი, თეთრი
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A400-G-P

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი, ზედაპირი
დამუშავებულია ბრინჯაოანტიკით

ა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A400-G-B

12 ცალი
336 ცალი
ქრომირებული თითბერი
დამუშავებული ზედაპირით
შავი-მატი

ა

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
GOLD-პრიალა

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
GOLD-დამუშავებული ზედაპირი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

ARV004

კუთხის ვენტილი 1/2"×1/2", კვადრატული

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (ყუთი)

72 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

2016 ცალი

მასალა

ქრომირებული მეტალი

A400-RG-P

12 ცალი
336 ცალი
მეტალის ქრომირებული
ხუფი დამუშავებული
ზედაპირით თეთრი-პრიალა

ა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A400-RG-B

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A400-N-P

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

ა

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
RED GOLD-პრიალა

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
RED-GOLD-დამუშავებული ზედაპირი

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
NICKEL-პრიალა

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

სიფონები

მასალა

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

166 ნიჟარის სიფონები

ნიჟარის სიფონები

ა

A400-N-B

ა

A400-GM-P

ა

A400-GM-B

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
NICKEL-დამუშავებული ზედაპირი

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
GUN METAL-პრიალა

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

12 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

A401

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

A402

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

12 ცალი
336 ცალი
თითბერი დეკორატიული
ექსტერიერით PVD

A403

A4320

A4320BLACK

ნიჟარის სიფონი DN32, U-ფორმის
ხრახნით 5/4'', მეტალი

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

560 ცალი

მასალა

A4000

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN, სრული
მეტალი, მასიური

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN,
სრული მეტალი, ფართის ეკონომიური
გადაწყვეტა

დამაგრძელებელი DN32

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

336 ცალი
ქრომირებული თითბერი

A431

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

7 ცალი
252 ცალი
ქრომირებული თითბერი

A437

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
160 ცალი
ქრომირებული თითბერი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

560 ცალი
ქრომირებული თითბერი
დამუშავებული ზედაპირით
შავი-მატი

A4000BLACK

50 ცალი
1400 ცალი
ქრომირებული თითბერი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

420 ცალი
ქრომირებული მეტალი

A4000B

დამაგრძელებელი DN32, შავი-მატი

რაოდენობა (ყუთი)
12 ცალი

მეტალის მუხლი DN32 ხრახნით 5/4"

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

ქრომირებული თითბერი

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN სრული
მეტალი, კვადრატული

A438

ნიჟარის სიფონი DN32, U-ფორმის,
ხრახნით 5/4", შავი-მატი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (ყუთი)
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დამაგრძელებელი DN32, თეთრი

50 ცალი
1400 ცალი
ქრომირებული თითბერი
დამუშავებული ზედაპირით
შავი-მატი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
მეტალის ქრომირებული
ხუფი დამუშავებული
ზედაპირით თეთრი-პრიალა

A432

ნიჟარი სიფონი DN32 კლაპანით 5/4",
მეტალი

ნიჟარის სიფონი DN32, U-ფორმით და
ხრახნით 5/4", მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

სიფონები

ნიჟარის სიფონი DN32 ხრახნით 5/4",
მეტალი

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

560 ცალი
ქრომირებული თითბერი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

20 ცალი
560 ცალი
ქრომირებული თითბერი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
ქრომირებული თითბერი

168 ნიჟარის სიფონები გადინებით

A441-DN50/40

ნიჟარის სიფონები გადინებით

A441P-DN50/40

A442-DN50/40

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN70

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN70 და სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლით

ნიჟარის სიფონი პლასტმასის ბადით DN70

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A442P-DN50/40

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

20 ცალი
560 ცალი
პოლიპროპილენი

A444-DN50/40

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

A444P-DN50/40

A447P-DN50/40

A449-DN50/40
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A449P-DN50/40

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN115 გოფრირებული
დამაკავშირებლით და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშრებლით

ორგანყოფილებიანი ნიჟარის სიფონი
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN70

ორგანყოფილებიანი ნიჟარის სიფონი
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN70 და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

14 ცალი
392 ცალი
პოლიპროპილენი

A453P

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

A454P

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

A456P

ნიჟარის სიფონი პლასტმასის ბადით
DN70 და სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლით

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN70 და გოფრირებული
დამაკავშირებლით

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN70 გოფრირებული
დამაკავშირებლით და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშრებლით

ორგანყოფილებიანი ნიჟარის სიფონი
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN115 და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

ორგანყოფილებიანი ნიჟარის სიფონი,
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN115,
სხვადასხვა სიმაღლის და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN115 და სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

მასალა

560 ცალი
პოლიპროპილენი

A446-DN50/40

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN115

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

A446P-DN50/40

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN115 და სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

A447-DN50/40

ნიჟარის სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN115 და გოფრირებული
დამაკავშირებლით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
160 ცალი
პოლიპროპილენი

A800-DN40

ნიჟარის მილისებრი სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70

A800-DN50

ნიჟარის მილისებრი სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

420 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

8 ცალი
224 ცალი
პოლიპროპილენი

A810-DN40

ნიჟარის მილისებრი სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70 და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

A810-DN50

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

8 ცალი
128 ცალი
პოლიპროპილენი

A820-DN40

მილისებრი სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70 და ორმაგი
დამაკავშირებლით

A820-DN50

ნიჟარის მილისებრი სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70 და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

მილისებრი სიფონი უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70 და ორმაგი
დამაკავშირებლით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

სიფონები

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

20 ცალი
320 ცალი
პოლიპროპილენი

170 ნიჟარის სიფონები გადინებით

A830-DN50/40

ნიჟარის სიფონები – ხრახნით

A840-DN50/40

A870P-DN40

მილისებრი სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN70 სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლითა და გოფრეთი

მილისებრი სიფონი უჟანგავი ფოლადის
ბადით DN70 ორმაგი დამაკავშირებლითა
და გოფრეთი

ნიჟარის სიფონი სივრცის
ეკონომიური გადაწყვეტა DN40 სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

10 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

280 ცალი
პოლიპროპილენი

A464-DN50

ნიჟანის სიფონი წყლის ჩამკეტით DN80

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

A8000

ნიჟარის უნივერსალური კომპლექტი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A443-DN50/40

A443P-DN50/40

ნიჟარის სიფონი ხრახნით 6/4"

15 ცალი
240 ცალი
პოლიპროპილენი

P067-ND

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

A448P-DN50/40

ნიჟარის სიფონისთვის განკუთვნილი
სათადარიგო შუასადების კომპლექტი

ორგანყოფილებიანი ნიჟარის სიფონი
ხრახნით 6/4" და სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლით

A448-DN50/40

ნიჟარის სიფონი ხრახნით 6/4" და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

ორგანყოფილებიანი ნიჟარის სიფონი
ხრახნით 6/4"

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A80-DN40 / A80-DN50
ა

მილისებრი სიფონი ხრახნით 5/4"

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

400 ცალი
პოლიპროპილენი

P046

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

5 ცალი
80 ცალი
პოლიპროპილენი

P047

მილი ჩარჩოთი DN40

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

მასალა

რეზიანა

P109

მილი ჩარჩოთი DN50

მაკავშრებელი, სივრცის ეკონომიური
გადაწყვეტა, 6/4"

მასალა

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

A82-DN40

მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" და
ორმაგი დამაკავშირებლით

A82-DN50

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

A81-DN40

მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4"

A80-DN32

171

მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

A81-DN50

მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

A83-DN50/40

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

A84-DN50/40

მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლითა
და გოფრეთი

მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" და
ორმაგი დამაკავშირებლითა და გოფრეთი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1400 ცალი
პოლივინილქლორიდი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

40 ცალი
1120 ცალი
პოლივინილქლორიდი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

20 ცალი
320 ცალი
პოლიპროპილენი

სიფონები

მილისებრი სიფონი ხრახნით 6/4" და
ორმაგი დამაკავშირებლით

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

ნიჟარის სიფონები – გადინების ბადეები /
სხვადასხვა ნიჟარების სიფონები – შემადგენელი ნაწილები

172 ნიჟარის სიფონები – ხრახნით / ნიჟარის სიფონები – გადინების ბადეები

A872P

A873

ნიჟარის სიფონი, სივრცის ეკონომიური
გადაწყვეტა, სხვა მოწყობილობასთან
დასაკავშირებლით და ხრახნით 6/4"

უნივერსალური ტრაპი, სივრცის
ეკონომიური გადაწყვეტა

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

420 ცალი
პოლიპროპილენი

A33

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A770+A33

10 ცალი
280 ცალი
პოლიპროპილენი

A33P

გადამყვანი 6/4" სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებლით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50 ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენი

A331

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 6/4" უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 6/4" უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70 და სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 6/4" უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN70 და გოფრირებული
გადამყვანით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

2800 ცალი
პოლიპროპილენი

A34

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

75 ცალი
2100 ცალი
პოლიპროპილენი

A37

A30

გოფრირებული მილი 6/4"×40/50
პლასტმასი + ნიჟარის სიფონის სამაგრი
6/4" უჟანგავი ფოლადის ბადით DN70

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

40 ცალი
1120 ცალი
პოლიპროპილენი

A38

2100 ცალი
პოლიპროპილენი

A44M-DN40

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

მილი ხრახნით 6/4" და ორმაგი
დამაკავშირებლით

25 ცალი
400 ცალი
პოლიპროპილენი

A300

მილი ხრახნით 6/4" და ორმაგი
დამაკავშირებლით

რაოდენობა (პალეტი)

A44MS-DN40

მილი ხრახნით 6/4"

75 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A44MN-DN40

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

S0507-ND

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

გადამყვანი 5/4"×6/4"

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

მასალა

60 ცალი
1680 ცალი
პოლიპროპილენი

25 ცალი
400 ცალი
პოლიპროპილენი

S0506-ND

გადამყვანი 5/4"–6/4" и 6/4"–5/4" სხვა
მოწყობილობასთან დამაკავშირებლით

რაოდენობა (პალეტი)

173

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
3200 ცალი
პოლიპროპილენი

S0556-ND

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 6/4" უჟანგავი
ფოლადის ბადით DN115

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი 6/4"
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN115 და
გოფრირებული დამაკავშირებლით

გადამყვანი 6/4"×5/4"

გადამყვანი 6/4"×5/4"

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

სიფონები

ნიჟარის სიფონის გრძელი ჩამკეტი 6/4"
უჟანგავი ფოლადის ბადით DN70

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

2800 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

50 ცალი
1400 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

მასალა

პოლიპროპილენი

მასალა

100 ცალი
3200 ცალი
პოლიპროპილენი

174 სხვადასხვა ნიჟარების სიფონები – შემადგენელი ნაწილები

P0048-ND

P0049-ND

სხვა მოწყობილობასთან
დამაკავშირებელი G1"/17–23

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

P148

სადრენაჟო კანალის G1 ცხაური,
კომპოზიტური 16

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

1600 ცალი
პოლიპროპილენი

P148Z

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

სხვადასხვა ნიჟარების სიფონები – შემადგენელი ნაწილები

100 ცალი
1600 ცალი
პოლიპროპილენი

P149Z

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

70 ცალი
1960 ცალი
პოლიპროპილენი

P155Z

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 23 მმ,
მოცინკული ფოლადით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

70 ცალი

მასალა

პოლიპროპილენი

P156Z

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

70 ცალი
1960 ცალი
პოლიპროპილენი

P066-ND

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

რეზიანა

Z0004-ND

50 ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენი

მასალა

გოფრირებული შუასადები 40/32

რეზიანა

Z0026-ND

გოფრირებული შუასადები 50/32

P067-ND

ნიჟარის სიფონისთვის განკუთვნილი
შუასადების დამატებითი კომპლექტი

მასალა

გოფრირებული შუასადები 36/10

მასალა

ნიჟარის გადინების ჩარჩო სამაგრი DN35

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

რეზიანა

მასალა

–
რეზიანა

A22

გოფრირებული შუასადები 60/32

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

–

რეზიანა

მასალა

200 ცალი
5600 ცალი
ქრომირებული პლასტმასი

A21

ნიჟარის სიფონისთვის განკუთვნილი
სათადარიგო შუასადების კომპლექტი

ნიჟარის გადინების ჩარჩო სამაგრი DN35

სიფონები

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 23 მმ,
მოცინკული ფოლადით

Z0003-ND

გოფრირებული შუასადები 50/40

მუხლი ორმაგი მაკავშირებლით, G1"/8–23
კლაპანებით

1960 ცალი

S0688-ND

მუხლი ორმაგი მაკავშირებლით, G1"/17–23

მუხლი ორმაგი მაკავშირებლით, G1"/17–23
და კლაპანით

რაოდენობა (პალეტი)

S0156-ND

175

რაოდენობა (ყუთი)

50ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

–

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

–

რაოდენობა (პალეტი)

მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

რეზიანა

მასალა

რეზიანა

მასალა

200 ცალი
5600 ცალი
ქრომირებული პლასტმასი

176 პისუარის და ბიდეების სიფონები

A45A

A45B

პისუარის სიფონი მანჟეტით

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

კონდენსატის სანიაღვრე ძაბრის სიფონები

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A438

მეტალის მუხლი DN32 ხრახნით 5/4"

A45C

AKS1

AKS1Z

AKS2

პისუარის სიფონი ჰორიზონტალური
DN40

პისუარის სიფონი ვერტიკალური DN40
და DN50

კონდენსატის სანიაღვრე ძაბრი სიფონით
DN32

კონდენსატი გამონადენისთვის
განკუთვნილი ჭურჭელი ბურთულებით
DN33

კონდენსატის ძაბრის სიფონით DN40

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A45E

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

700 ცალი
პოლიპროპილენი

A45F-DN32

ბიდეს სიფონი DN32, მეტალი

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1400 ცალი
პოლიპროპილენი

AKS3

ნიჟარის და ბიდეს სიფონი DN32,
პლასტმასი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50 ცალი
1400 ცალი
პოლიპროპილენი

AKS4

კონდენსატის სიფონი DN40

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

AKS5

სიფონი კონდენსატისთვის, სპეციალური
DN40 და DN50, უჟანგავი ფოლადი

კონდენსატი გამონადენისთვის
განკუთვნილი ჭურჭელი მილის
დამჭერითა და ბურთულებით DN32

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

A45F-DN40

177

ნიჟარის და ბიდეს სიფონი DN40,
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

420 ცალი
ქრომირებული მეტალი

A45G

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

700 ცალი
ქრომირებული მეტალი

ATS001

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
700 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

15 ცალი
420 ცალი
პოლიპროპილენი

AKS6

ღილაკიანი ჩასარეცხი ვენტილი
პისუარისთვის

წყვილი გადამყვანი HT 40/50×G1/2"

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
960 ცალი
პოლიპროპილენი

AKS7

სიფონი კონდენსატისთვის, სპეციალური
DN40 და DN50, უჟანგავი ფოლადი

სიფონები

ბიდეს სიფონი DN32, მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
ქრომირებული მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

20 ცალი
560 ცალი
ქრომირებული მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
2800 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

25 ცალი
400 ცალი
პოლიპროპილენი

178 სარეცხი მანქანის სიფონები / სარეცხი მაქანის სიფონები – შემადგენელი ნაწილებით

APS1

APS2

სარეცხი მაქანის სიფონები – შემადგენელი ნაწილებით

APS3

P155Z

სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი გარე
სიფონი, ქრომი

სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი გარე
სიფონი, თეთრი

სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი
სიფონი, უჟანგავი ფოლადი

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 23 მმ,
მოცინკული ფოლადით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

2800 ცალი
აბს - ქრომირებული

APS3P

რაოდენობა (პალეტი)

100 ცალი
2800 ცალი

მასალა

აბს

APS4

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

40 ცალი
1120 ცალი
პოლიპროპილენი

სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი
სიფონი, თეთრი

სარეცხი მანქანის სიფონი, მექანიკურად
მართვადი კლაპანით, თეთრი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

25 ცალი

მასალა

400 ცალი
პოლიპროპილენი

P148

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

40 ცალი
1120 ცალი
პოლიპროპილენი

P148Z

მასალა

P156Z

დაქანებული სადრენაჟე არხი
სიმეტრიული გაფართოებით 23 მმ,
მოცინკული ფოლადით

50 ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50ცალი
800 ცალი
პოლიპროპილენი

APS5

სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი
სიფონი, DN40 და DN50, უჟანგავი მეტალი

რაოდენობა (პალეტი)

რაოდენობა (პალეტი)

179

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

75 ცალი
2100 ცალი
აბს

P149Z

მუხლი ორმაგი მაკავშირებლით, G1"/17–23
და კლაპანით

მუხლი ორმაგი მაკავშირებლით, G1"/8–23
კლაპანებით

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

სიფონები

მუხლი ორმაგი მაკავშირებლით, G1"/17–23

70 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1960 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

70 ცალი
1960 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

70 ცალი
1960 ცალი
პოლიპროპილენი

მოქნილი
გოფრირებული
კავშირები

მოქნილი
გოფრირებული
კავშირები

მოქნილი გოფრირებული კავშირები PREMIUM __________ 182
მოქნილი გოფრირებული კავშირები – შემადგენელი ნაწილები
183

მოქნილი გოფრირებული კავშირები PREMIUM /
მოქნილი გოფრირებული კავშირები – შემადგენელი ნაწილები

182 მოქნილი გოფრირებული კავშირები PREMIUM

A794

გოფრირებული კავშრი 40–32×32–40

8
430 –

A710

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

1600 ცალი
პოლიპროპილენი

A795

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

პოლიპროპილენი

პოლიპროპილენი

A750

გოფრირებული კავშრი 5/4"×32/40,
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)

პოლიპროპილენი

A760

მასალა

830 მ

პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)

1600 ცალი

მასალა

პოლიპროპილენი

A770

8
390 –

36 0 –

75 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

1200 ცალი

მასალა

პოლიპროპილენი

A793

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

A792

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

80 0 მ

გოფრირებული კავშრი 6/4"×40, მეტალი

მ

მ
790 მ
350 –

100 ცალი
1600 ცალი
პოლიპროპილენი

A7990

გოფრირებული კავშრი 6/4"×40
გადამყვანით 5/4"×50/40, პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
1600 ცალი
პოლიპროპილენი

A7991

შუასადები, ორი ნაწილით 5/4 (10 დალი)

შუასადები, ორი ნაწილით 5/4 (10 დალი)

4 0 მმ

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

A7992

გოფრირებული კავშრი 6/4"×40/50,
პლასტმასი

მ

30 მ მ

რაოდენობა (ყუთი)

8
390 –

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

A791

გოფრირებული კავშრი 6/4"×40,
პლასტმასი

რაოდენობა (ყუთი)

10 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

–
ელასტომერი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
–
ელასტომერი

A7993

შუასადები, შემდგარი ორი ნაწილისგან, 1"
(10 ცალი)

გოფრირებული კავშრის კრონშტეინი (10
ცალი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

4 0 მმ

მოქნილი
გოფრირებული
კავშირები

38 0 –

800 ცალი

მ
790 მ
34 0 –

გოფრირებული კავშრი 5/4"×32/40,
მეტალი

30 მ მ

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

A740

1600 ცალი

მასალა

8
390 –

გოფრირებული კავშრი 5/4"×40, მეტალი

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

A780

გოფრირებული კავშრი 6/4"×40/50,
მეტალი

5 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

მ
790 მ
350 –

100 ცალი

8
390 –

1600 ცალი

გოფრირებული კავშრი 5/4"×40,
პლასტმასი

1600 ცალი

მასალა

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

მ
790 მ
350 –

რაოდენობა (პალეტი)

88
435 –

A730

სადრენაჟო კანალის 50 ცხაური,
კომპოზიტური 40

რაოდენობა (ყუთი)

გოფრირებული კავშრი 50/40×40/50

მ
780 მ
34 0 –

30 მ მ

მასალა

A720

გოფრირებული კავშრი 40×40

183

რაოდენობა (ყუთი)

100 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

1600 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

100 ცალი
1600 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
–
ელასტომერი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

10 ცალი
– ცალი
პოლიპროპილენი

უნიტაზის
შემადგენელი
ნაწილები

უნიტაზის
შემადგენელი
ნაწილები

უნიტაზის მოქნილი გოფრეები ________________________ 186
უნიტაზის გადინების შემამცირებლები _________________ 186
სავენტილაციო კლაპანები ___________________________ 188
აბაზანის ტექნიკური კარები __________________________ 189

186 უნიტაზის მოქნილი გოფრეები / უნიტაზის გადინების შემამცირებლები

ა

A97

A97L

26

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

320 ცალი
პოლიპროპილენი

A970

უნიტაზის მისაერთებელი მილი 250 მმ

უნიტაზის მისაერთებელი მილი 400 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

0მ
20

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

– ცალი
პოლიპროპილენი

M9006

უნიტაზთან დასაკავშირებელი
მოქნილი გოფრირებული მილი
DN90/110 (თავსებადი ყველა დაფარულ
საინსტრალაციო ჩასარეცხ სისტემასთან)

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

0–

20 ცალი
320 ცალი
პოლიპროპილენი

A90-22

30 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

480 ცალი
პოლიპროპილენი

A92

უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი 22°

უნიტაზის მისაერთებელი მილი
ექსცენტრიული 158 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

320 ცალი
პოლიპროპილენი

A98

15 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

240 ცალი
პოლიპროპილენი

A980

უნიტაზის მისაერთებელი მილის
დამფარავი ჩარჩო, პატარა DN110

უნიტაზის მისაერთებელი მილის
დამფარავი ჩარჩო, დიდი DN110

28

რაოდენობა (ყუთი)

23

0–

20 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

320 ცალი
პოლიპროპილენი

A90-45

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

0–

25 ცალი
400 ცალი
პოლიპროპილენი

A90-90

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

20 ცალი
320 ცალი
პოლიპროპილენი

A90-90P40

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი 90°

უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი
დამაკავშირებლით DN40 – მუხლით 90°

უნიტაზის მილი, სწორი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

20 ცალი

მასალა

320 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

პროდუქტების კატალოგი 2021

12 ცალი
192 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

12 ცალი
192 ცალი
პოლიპროპილენი

პოლიპროპილენი

A991

უნიტაზისთვის განკუთვნილი მუხლი 45°

რაოდენობა (პალეტი)

30 ცალი
480 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

75 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

A991-20

35 ცალი
560 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
480 ცალი
პოლიპროპილენი

A991-40

უნიტაზის მილი, ექსცენტრიული 20 მმ

უნიტაზის მილი, ექსცენტრიული 40 მმ

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

35 ცალი
560 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

35 ცალი
560 ცალი
პოლიპროპილენი

უნიტაზის
შემადგენელი
ნაწილები

55

45

0მ

მ

0მ

მ

უნიტაზის გოფრირებული მილი,
გამომშვები

A91-400

უნიტაზის მისაერთებელი მილი 150 მმ

52

0–

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

A91-250

187

მ

მ

5მ

0–

A91-150

უნიტაზის გოფრირებული მილი,
გამომშვები

64

0მ
55

28

A97SN

უნიტაზის გოფრირებული მილი,
გამომშვები

მ

უნიტაზის გოფრირებული მილი,
გამომშვები

უნიტაზის გადინების შემამცირებლები
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A99

A990

უნიტაზისთვის განკუთვნილი სწორი
მანჟეტი

უნიტაზისთვის განკუთვნილი
ექსცენტრიული მანჟეტი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
პოლივინილქლორიდი

APH40

რაოდენობა (ყუთი)
მასალა

800 ცალი

2100 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

50 ცალი
1200 ცალი
პოლიპროპილენი

აბაზანის ტექნიკური კარი 300×300,
თეთრი

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

რაოდენობა (ყუთი)

16 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

96 ცალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

60 ცალი
760 ცალი
პოლიპროპილენი

AVD004

სავენტილაციო კლაპანი DN75

50 ცალი
პოლიპროპილენი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

30 ცალი
360 ცალი
პოლიპროპილენი

მასალა

პოლიპროპილენი

AVD005

სააბაზანოს ტექნიკური კარისთვის
განკუთვნილი მაგნიტი, ვერტიკალურად
მოძრავი

800 ცალი

AVD003

აბაზანის ტექნიკური კარი 150×300,
თეთრი

მასალა

APH75

AVD002

189

აბაზანის ტექნიკური კარი 150×150,
თეთრი

რაოდენობა (პალეტი)

პოლივინილქლორიდი

სავენტილაციო კლაპანი DN50

75 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

AVD001

APH50

სავენტილაციო კლაპანი DN40

აბაზანის ტექნიკური კარები

სააბაზანოს ტექნიკური კარისთვის
განკუთვნილი მაგნიტი BASIC,
ვერტიკალურად მოძრავი

100 ცალი
–
მეტალი

რაოდენობა (ყუთი)
რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

100 ცალი
–
მეტალი

APH110

სავენტილაციო კლაპანი DN110

50 ცალი

რაოდენობა (პალეტი)
მასალა

800 ცალი
პოლიპროპილენი

პროდუქტების კატალოგი 2021

უნიტაზის
შემადგენელი
ნაწილები

რაოდენობა (ყუთი)

190 ინდივიდუალური პროგრამა

ინდივიდუალური პროგრამა

პროდუქტების ხაზი
ინდივიდუალური პროგრამა
FUN-RG-P

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, RED GOLD-პრიალა

A400-RG-P

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
RED GOLD-პრიალა

A392-RG-P

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, RED GOLD-პრიალა

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-B

RG-B

N-B

GM-B

G-B

RG-B

N-B

GM-B

G-B

RG-B

N-B

GM-B

A55K-RG-P

აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLDპრიალა

G-P

G-B

RG-P

RG-B

N-P

N-B

ARV001-RG-P

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
RED GOLD-პრიალა

GM-P

GM-B

პროდუქტების კატალოგი 2021

G-P

G-B

RG-P

RG-B

N-P

N-B

GM-P

GM-B

ფერების ვარიანტების კოდები
G-P

Gold-პრიალა

G-B

Gold-დამუშავებული გლუვი

RG-P

Red gold-პრიალა

RG-B

Red gold-დამუშავებული გლუვი

N-P

Nickel-პრიალა

N-B

Nickel-დამუშავებული გლუვი

GM-P

Gun metal-პრიალა

GM-B

Gun metal-დამუშავებული გლუვი

INDIVIDUAL
თქვენს ყველა დეტალში
შესანიშნავად ჰარმონიზდება
იქნებ თქვენი ინდივიდუალური გემოვნება დახვეწილი
ვარდისფერი ჩრდილით დავაკმაყოფილოთ. ან იქნებ
უპირატესობას ანიჭებთ კაშკაშა ოქროსფერს? იქნებ
თანამედროვე მეტალის ფერი საუკეთესოდ შეესაბამება
თქვენს პიროვნებას. თქვენი არჩევანის მიუხედავად,
არსებობს რამდენიმე რამ, რისი იმედიც შეგიძლიათ
გქონდეთ. განსაკუთრებული ფერის თანმიმდევრულობა
და ნაკაწრებისადმი მდგრადობა. ანალოგიურად, თქვენი
აბაზანა შეიძლება სრულყოფილებამდე მივიყვანოთ
ბოლო დეტალამდე.
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192 პროგრამა შავი-მატი

პროგრამა შავი-მატი
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პროგრამა შავი-მატი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, შავი-მატი

M578

M778

FUN-BLACK

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, შავი-მატი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, შავი-მარი/ქრომი-პრიალა

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, შავი-მატი

ა

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, უჟანგავი ფოლადი, შავი-მატი

A392BLACK

A400BLACK

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN მრგვალი,
შავი-მატი

A4320BLACK

ნიჟარის სიფონი DN32, U-ფორმის,
ხრახნით 5/4", შავი-მატი

აბაზანის ქვესადგამისთვის განკუთვნილი
სიფონი, შავი-მატი

A55BLACK

A507BLACK

A564BLACK

A4000BLACK

დამაგრძელებელი DN32, შავი-მატი

, 10 0, 1
20 ს მ

ARV003-BLACK

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2",
შავი-მატი

აბაზანის სიფონი CLICK/CLACK, შავიმატი

57
, 80

კუთხის ვინტილი ფილტრით 1/2"×3/8",
შავი-მატი

დადაბ

პროდუქტების კატალოგი 2021

A49BLACK

აბაზანის ქვესადგამისთვის განკუთვნილი
სიფონი CLICK/CLACK, შავი-მატი

აბაზანის სიფონი ავტომატი კომპლექტი,
შავი-მატი

ARV001-BLACK

A465BLACK-50

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალის ზედაპირითა და
დიდი წყლის დამხშობით შავი-მატი

ი
ლებულ

აბაზანის სიფონი ავტომატი, წყლის
გადინებით, შავი-მატი

, 10 0, 1
20 ს მ

M678

M278

ტრაპის ბადე, უჟანგავი ფოლადი, შავიმატი

57
, 80

ა

საშხაპე ტრაპი ბარიერებით,
პერფორირებული ბადეებისთვის

PURE BLACK

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის
განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის
ბარიერებით, შავი-მატი

, 10 0, 1
20 ს მ

APZ10BLACK Simple

APZ101BLACK Low

57
, 80

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის
განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის
ბარიერებით, შავი-მატი

< 50 მმ

APZ1BLACK

194 პროგრამა თეთრი-პრიალა

პროგრამა ბრინჯაო-ანტიკი

პროგრამა თეთრი-პრიალა

პროგრამა ბრინჯაო-ანტიკი

GL1200

M570

M670

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, თეთრი-პრიალა

FUN-ANTIC

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, ბრინჯაო-ანტიკი

DESIGN-ANTIC

MPV001-ANTIC

M770

M775

A400B

A400ANTIC

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
ბრინჯაო-ანტიკი

ARV001-ANTIC

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
მრგვალი, ბრინჯაო-ანტიკი

ARV003-ANTIC

A4000B

ARV001B

A392B

A392ANTIC

A49ANTIC

A55ANTIC

GLASS – უჟანგავი ფოლადის ბადე, მინათეთრი

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, თეთრი-პრიალა/ქრომი-პრიალა

დამაგრძელებელი DN32, თეთრი

195

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, თეთრი-პრიალა

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, თეთრი-პრიალა/ოქროსფერიპრიალა

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×3/8",
მრგვალი, თეთრი

ARV003B

ნიჟარის სიფონი DN32 DESIGN სრული
მეტალი, მრგვალი, თეთრი

ნიჟარი სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი თეთრი ფერის დამხშობით

ნიჟარი სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, ბრინჯაო-ანტიკი

ტრაპის ბადე, ბრინჯაო-ანტიკი

სააბაზანოს ქვესადგამის სიფონი,
ბრინჯაო-ანტიკი

დიზაინ ბადე 102×102 მმ, ბრინჯაო-ანტიკი

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2",
მრგვალი, ბრინჯაო-ანტიკი

აბაზანის სიფონი ავტომატი, ბრინჯაოანტიკი

57
, 80

, 10 0, 1
20 ს მ

კუთხის ვენტილი ფილტრით 1/2"×1/2",
მრგვალი, თეთრი

A395B

A47B-50

A47B-60

A49B

A51B

A51BM

, 10 0, 1
20 ს მ

57
, 80

პროდუქტების კატალოგი 2021

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, თეთრი

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
კომპლექტი, თეთრი

აბაზანის ავტომატიზებული სიფონი,
კომპლექტი, თეთრი

, 10 0, 1
20 ს მ

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, თეთრი

საშხაპის ქვესადგამის სიფონი, თეთრი

57
, 80

ნიჟარის სიფონის ჩამკეტი CLICK/CLACK
5/4" სრული მეტალის ზედაპირით, დიდი
დამხშობით, გადინების გარეშე, თეთრი
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ახალი პროდუქტები 2021

ახალი პროდუქტები 2021
A150-1/2"

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

A150P-3/8"

პლასტმასის ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

A150-3/8"

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

A160-1/2"

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი, მეტალის ვინტილით

197

გვერდითი შემვსები მექანიზმების მიმოხილვა
ალკაპლასტი წარმოგიდგენთ გვერდით შემვსებ ახალ მექანიზმებს, რომლებიც მთლიანად ჩაანაცვლებს ძველი
ტიპის მექანიზმებს.

A150P-1/2"

პლასტმასის ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი

ძველი
კოდი

ახალი
კოდი

იგივე ფასი

წყლის
კავშირი

კუთხვილის
მასალა

A15-1/2"

A150-1/2"

იგივე ფასი

1/2"

пластик

კერამიკული
ავზები

A15-3/8"

A150-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

пластик

კერამიკული
ავზები

A15P-1/2"

A150P-1/2"

იგივე ფასი

1/2"

пластик

პლასტმასის
ავზები

A15P-3/8"

A150P-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

пластик

პლასტმასის
ავზები

A16-1/2"

A160-1/2"

იგივე ფასი

1/2"

მეტალი*

კერამიკული
ავზები

A16-3/8"

A160-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

მეტალი**

კერამიკული
ავზები

A16P-3/8"

A160P-3/8"

იგივე ფასი

3/8"

მეტალი**

A160-3/8"

კერამიკული ავზის შესავსები გვერდითი
მექანიზმი, მეტალის ვინტილით

განმარტება

პლასტმასის
ავზები

დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები

ა

A150UNI

1/2", 3/8"

пластик

კერამიკული
ავზები

პლასტმასის
ავზები

დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები

ა

A160UNI

1/2", 3/8"

металл

კერამიკული
ავზები

პლასტმასის
ავზები

დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები

* შეფუთვის ყუთის წონის ზრდა 15,8 კგ-დან 17,4 კგ-მდე
** შეფუთვის ყუთის წონის ზრდა 14,5 კგ-დან 15 კგ-მდე

ერთი პროდუქტი ყველა ვარიანტისთვის
7 ძაფის ვარიანტი + 2 უნივერსალური პაკეტი

A160P-3/8"

ჩასარეცხი მექანიზმი, გვერდითი
გადინებით და მეტალის კუთხვილით
პლასტმასის ავზებისთვის და დაფარული
ჩასარეცხი სისტემებისთვის

A150UNI

შესავსები გვერდითი მექანიზმი,
პლასტმასის კუთხვილით,
უნივერსალური

A160UNI

შესავსები გვერდითი მექანიზმი, მეტალის
კუთხვილით, უნივერსალური

A150 1/2"

A160 1/2"

A150 3/8"

A160 3/8"

A150P 1/2"

A160P 3/8"

A150P 3/8"

A150UNI

A160UNI

IN

IN

ინოვაცია
პროდუქტების კატალოგი 2021

ახალ ასორტიმენტში
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ახალი პროდუქტები 2021

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების ინოვაცია
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P169

FLAT

უნიტაზის აბების ჩასადების ნაკრები
სტანდარტული შემადგენლობა
სამონტაჟო სისტემები 2021 წლიდან

TURN Alunox-მატი
TURN-INOX უჟანგავი ფოლადი,
ნახევრად მატი

კედლის სამაგრის ნაკრები
EASY LOCK

სამონტაჟო
ხვრელები

კუთხის სარქველის
დაფიქსირების ინოვაცია

FUN-BLACK უჟანგავი
ფოლადი, შავი-მატი

ინდივიდუალური პროგრამა
3 კვ მ
– დან

FUN-RG-P

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის
ღილაკი, RED GOLD-პრიალა

უნიტაზის ტაბლეტის
დისპენსერი

ახალი საიმედო
შემვსები
მექანიზმი

A400-RG-P

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32 DESIGN,
RED GOLD-პრიალა

A392-RG-P

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/CLACK
5/4", სრული მეტალი წყლის გადინებით და
დიდი დამხშობით, RED GOLD-პრიალა

ავზის ახალი მაყუჩები
ორკომპონენტიანი
იზოლაციით

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-B

RG-B

N-B

GM-B

G-B

RG-B

N-B

GM-B

G-B

RG-B

N-B

GM-B

ხრახნიანი
წნელები

A55K-RG-P
AM101/1120F Sádromodul

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)

125 მმ

AM1101/1200
Sádromodul Slim

M968

დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)

საკანალიზაციო მილის მუხლი,
კომპლექტი DN90 Slim

აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED GOLDპრიალა

ARV001-RG-P

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
RED GOLD-პრიალა

83 მმ

15

15

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

პროდუქტების კატალოგი 2021

ახალი
გადინების
მუხლი –
თხელი

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-B

RG-B

N-B

GM-B

G-B

RG-B

N-B

GM-B

ფერების ვარიანტების კოდები
G-P

Gold-პრიალა

G-B

Gold-დამუშავებული გლუვი

RG-P

Red gold-პრიალა

RG-B

Red gold-დამუშავებული გლუვი

N-P

Nickel-პრიალა

N-B

Nickel-დამუშავებული გლუვი

GM-P

Gun metal-პრიალა

GM-B

Gun metal-დამუშავებული გლუვი
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APZ1SMART-LINE

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის
განკუთვნილი ბარიერებით
(550, 650, 750 მმ)

ახალი პროდუქტები 2021

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
ტრაპი
(550, 650 მმ)

A6550

APZ10BLACK Simple

უნიტაზის დასაჯდომი Basic Antibacterial

საშხაპე ტრაპი ბარიერებით,
პერფორირებული ბადეებისთვის
(550, 650, 750, 850, 950 მმ)

A6551

უნიტაზის დასაჯდომი Basic Antibacterial

P170

A6550, A6551-ის სამაგრები

SMART
SMART

25

25

6

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

წლიანი გარანტია

APZ30 Wall

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის
განკუთვნილი ბარიერებით და
ფიქსირებული კედელზე სამაგრით
(650, 750, 850 მმ)

AVZ112-R102

3 კვ მ
– დან

სადრენაჟე არხი 60 მმ პლასტმასის
ჩარჩოთი და მოცინკული ცხაურით "C"
პროფილით A16

P179

დამჭერები A64, A66, A67 -სთვის, ღერძი
6მმ (2015 წლიდან)

3 კვ მ
– დან

AVZ112-R501

სადრენაჟო კანალი 60 მმ, პლასტმასის
ჩარჩოთი და ბადეთი А15

მოდულური სამეწარმეო ოთხკუთხედი ტრაპი

6
წლიანი გარანტია

სამრეწველო სანიაღვრის
დამცავი ცხაური

3 კვ მ
– დან

3 კვ მ
– დან

AVZ-P015

დამაკავშირებელი ნაჭერი გარე
ღარისთვის AVZ112

AVZ-P016

3 კვ მ
– დან

კანალიზაციასთან დასაკავშირებელი თავი
DN110

3 კვ მ
– დან

AVZ-P017

სამრეწველო ტრაპის
დამცავი ცხაური

სანიაღვრე არხის დამხშობი თავსახური

ნარჩენების კალათა

სამრეწველო ტრაპი
ქვედა გადინებით

AVZ-P018

3 კვ მ
– დან

ოთხკუთხედი ტრაპი

A80-DN32

მილისებრი სიფონი ხრახნით 5/4"

A97

უნიტაზის გოფრირებული მილი,
გამომშვები

წყალგაუმტარი მილტუჩის
კავშირი სილიკონის ბეჭდით

სამრეწველო ტრაპი
გვერდითი სადინარით

სამრეწველო კუთხის სანიაღვრე

55

0მ

მ

დასასრული ნაჭერი შემსვლელი
ღარისთვის DN40- ის ბოლოს

სამრეწველო ტრაპის წყლის
ჩამკეტი

28

0–

სიმაღლეზე რეგულირებადი
ფიქსაციის ფეხები
პროდუქტების კატალოგი 2021
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მოდულური სამრეწველო ჭრილებიანი ტრაპებისთვის
3 კვ მ
– დან

სამრეწველო ტრაპის
დამცავი ცხაური

სამრეწველო
სანიაღვრე
ნარჩენების კალათა

სამრეწველო ტრაპი
ქვედა გადინებით

სამრეწველო ტრაპის წყლის
ჩამკეტი

წყალგაუმტარი მილტუჩის
კავშირი სილიკონის ბეჭდით

სამრეწველო ტრაპი
გვერდითი სადინარით
20 მმ

სამრეწველო კუთხის
სანიაღვრე

სიმაღლეზე რეგულირებადი
ფიქსაციის ფეხები

პროდუქტების კატალოგი 2021

204 გაყიდვების მხარდაჭერა

PM01006UNIBLACK

პლასტმასის სტენდი
განკუთვნილი აბაზანის
სიფონისთვის A564BLACK

PM01006GE
პლასტმასის დიდი
სტენდი აბაზანის
სიფონით

გაყიდვების მხარდაჭერა

PM01007UNIBLACK

PM01003GE

პლასტმასის სტენდი
განკუთვნილი მეტალის
პროგრამებისთვის

პლასტმასის სტენდი
აბაზანის ქვესადგამის
დაბალი სიფონით

PM01005UNI

პლასტმასის სტენდი
განკუთვნილი წყლის
ჩასარეცხი და გადინების
მექანიზმებისთვის

PM02015GE

პლასტმასის
ტრაპებისთვის
განკუთვნილი სტენდი

PM03004UNI

უნიტაზის დასაჯდომების
სტენდი

PM03008GE

სადრენაჟო არხების
სტენდი

www.alcaplast.cz

Podlahové žlaby plastové
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NOVINKA

6

LET ZÁRUKA

ČESKÝ

PM01016GE

ქაღალდის სტენდი
შემვსები მექაიზმებისთვის

PM02022GE

სტენდი დაფარული
ჩასარეცხი სისტემით და
მართვის ღილაკით

PM02027GE

სტენდი APZ115 Marble Low

PM02016UNIWHITE

PM04021GE

პრეზენტაციის დაფები
ღილაკებით

ტრაპის ბადეებიის
დიზაინების ექსპოზიციური
წიგნი – APZ1/APZ6/APZ12

PM02023GE

APZ13-ის სტენდი Fit
and Go

PM02021GE

უჟანგავი ფოლადის
ტრაპებისთვის
განკუთვნილი სტენდი

PM02004GE

პლასტმასის
ტრაპებისთვის
განკუთვნილი სტენდი

LINIOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY PLASTOVÉ
1

6

9
8
7

6

7

žlab ALCAPLAST
sifon
podkladový beton
vrchní beton
penetrační nátěr
hydroizolační páska

2
3
4
5

10

8
9

hydroizolační hmota
lepidlo
dlažba

10 flexibilní výplň
11 kotvicí nohy
12 rošt

2

11
3

KOTVICÍ NOHY
 usnadňují instalaci
 pohodlné a rychlé ukotvení
k podlaze
 přesné a pevné nastavení roviny
 materiál polypropylen

 cena žlabu včetně roštu
 nízká stavební výška 62 mm
NOVINKA
kombinovaná zápachová uzávěra
 výborná čistitelnost

Žlab s nerezovým okrajem

šířka žlabu
roštu 60
mm roštu
¡ cena
včetně
5 délkových
variant
¡ nízká
stavební
výška 62 mm
(550, 650, 750, zápachová
850, 950 mm)
¡ kombinovaná
uzávěra
¡ výborná čistitelnost
¡ šířka žlabu 60 mm
ZÁRU variant
¡ 5 délkových
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

LET

KOMBINOVANÁ
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA

APZ8 Simple,
Simple APZ9 Simple,
APZ8
APZ9 Simple
APZ10
Simple
Žlab
s plastovým
okrajem
APZ10
Simple
APZ18 Simple

6

6

KA

VŠE V BALENÍ
 žlab
 rošt (kvalitní nerezová ocel)
 hydroizolační páska
 kombinovaná zápachová uzávěra
 kotvicí souprava
(šrouby, hmoždinky)
 kotvicí nohy demontážní háček

LINIOVÉ PODLAHOVÉ
PODLAHOVÉ
LINIOVÉ
ŽLABY PLASTOVÉ
PLASTOVÉ
ŽLABY

12
4

LET ZÁRUKA

VLASTNOSTI

პლასტმასის
ტრაპებისთვის
განკუთვნილი სტენდი

6
5

1

 cena žlabu včetně roštu
 nízká stavební výška 62 mm
 zvýšená odolnost proti
chemikáliím, mrazu
a mechanickému poškození
 kombinovaná zápachová uzávěra
 výborná čistitelnost
 šířka žlabu pouze 60 mm
 5 délkových variant
(550, 650, 750, 850, 950 mm)
 APZ18 Simple s nerezovým
okrajem

PM02002GE

LET ZÁRUKA

4×

0–35 mm

ŽLAB S NEREZOVÝM OKRAJEM

APZ8 Simple

APZ9 Simple

www.alcaplast.cz

APZ10 Simple

APZ18 Simple

NEREZ
OKRAJ

TYPY ROŠTŮ

OBSAH BALENÍ
KOTVICÍ NOHY
 žlab
 rošt (nerezová ocel)
 hydroizolační páska
v délce žlabu
 kombinovaná zápachová
uzávěra se 2 komorami
OBSAH BALENÍ
 kotvicí souprava (šrouby,
¡ žlab ¡ rošt (nerezová ocel) ¡ demontážní háček
hmoždinky, 4 páry nohou)
¡ hydroizolační páska v délce žlabu
0–35 mm
 demontážní háček
¡ kombinovaná zápachová uzávěra se 2 komorami
¡ kotvicí souprava (šrouby, hmoždinky) ¡ kotvicí nohy

NEREZ
OKRAJ

3 DESIGNY ROŠTŮ

APZ8 Simple

APZ8 Simple

APZ9 Simple

KOMBINOVANÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
KOMBINOVANÁ
KOTVICÍ NOHY
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA

SMART
SMART

APZ9 Simple
0–35 mm

12 mm
12 mm

62 mm

62 mm

min. 75 mm

min. 75 mm

max. 110max.
mm 110 mm

APZ10 Simple

nízká montážní
výška
nízká montážní
výška

www alcaplast cz
www.alcaplast.cz

პროდუქტების კატალოგი 2021

APZ10 Simple

APZ18 Simple

PM08001UNI

PVD მასალის ნიმუშების
ნაკრები – ყუთი

PM08002UNI

PVD მასალის ნიმუშების
ნაკრები

205

206 პროდუქციის ვარიანტები და ზომები

პროდუქციის ვარიანტები და ზომები

სხვადასხვა სიგრძის სიფონების მნიშვნელობის განმარტებითი ცხრილი

აბაზანის მაქსიმალური სისქე კანალიზაციის გადინებასთან, ამ ტიპის აბაზანის სიფონისთვის

L=570  Hmax=370

L=800  Hmax=600

L=1000  Hmax=800

L=1200  Hmax=1000

A501

–

–

–

A502

–

–

–

A51B

A51B-80

A51B-100

A51B-120

აბაზანის სიფონები

აბაზანის კედლის
სისქე კანალიზაციის
დაგინებასთან (მმ)

აბაზანის კედლის
სისქე წყლის გადინების
სისტემასთან (მმ)

აბაზანის სიფონები

აბაზანის კედლის
სისქე კანალიზაციის
დაგინებასთან (მმ)

აბაზანის კედლის
სისქე წყლის გადინების
სისტემასთან (მმ)

A501

13

10

A509CKM

10–18

4–16

A502

13

10

A564CRM1

2–10

10

A51BM

A51BM-80

A51BM-100

A51BM-120

A51CR

A51CR-80

A51CR-100

A51CR-120

A51B

2–10

10

A564CRM2

2–10

10

2–10

10

A564CRM3

2–10

10

A51CRM

A51CRM-80

A51CRM-100

A51CRM-120

A51BM

A553K

A553K-80

A553K-100

A553K-120

A51CR

2–10

10

A564KM1

2–10

10

A553KM1

A553KM1-80

A553KM1-100

A553KM1-120

A51CRM

2–10

10

A564BLACK

2–10

10

A55K

A55K-80

A55K-100

A55K-120

A553K

2–10

10

A564KM3

2–10

10

A55ANTIC

A55ANTIC-80

A55ANTIC-100

A55ANTIC-120

A553KM1

2–10

10

A565CRM1

10–18

12–26

A55BLACK

A55BLACK-80

A55BLACK-100

A55BLACK-120

A55K-G-P

A55K-G-P-80

A55K-G-P-100

A55K-G-P-120

A55K-G-B

A55K-G-B-80

A55K-G-B-100

A55K-G-B-120

A55K-RG-P

A55K-RG-P-80

207

A55K-RG-P-100

A55K-RG-P-120

A55K

2–10

10

A565CRM2

10–18

12–26

A55ANTIC

2–10

10

A565CRM3

10–18

12–26

A55BLACK

2–10

10

A565KM1

10–18

12–26

2–10

10

A565KM3

10–18

12–26

A55K-RG-B

A55K-RG-B-80

A55K-RG-B-100

A55K-RG-B-120

A55KM

A55K-N-P

A55K-N-P-80

A55K-N-P-100

A55K-N-P-120

A550K

2–10

10

A566-112122-57

2–10

10

A55K-N-B

A55K-N-B-80

A55K-N-B-100

A55K-N-B-120

A550KM

2–10

10

A566-112122-80

2–10

10

A55K-GM-P

A55K-GM-P-80

A55K-GM-P-100

A55K-GM-P-120

A504CKM

12

4–16

A566-112122-100

2–10

10

A55K-GM-B

A55K-GM-B-80

A55K-GM-B-100

A55K-GM-B-120

A507CKM

12

4–16

A566-273133-57

2–10

10

A55KM

A55KM-80

A55KM-100

A55KM-120

A516CKM

8

4–16

A566-112122-120

2–10

10

A504CKM

A504CKM-80

A504CKM-100

A504CKM-120

A507CKM

A507CKM-80

A507CKM-100

A507CKM-120

A507BLACK

12

4–16

A566-273133-80

2–10

10

A516CKM

A516CKM-80

A516CKM-100

A516CKM-120

A505CRM

12

4–16

A566-273133-100

2–10

10

A505CKM

12

4–16

A566-273133-120

2–10

10

A508CKM

2–10

4–16

A507BLACK

A507BLACK-80

A507BLACK-100

A507BLACK-120

A505CRM

A505CRM-80

A505CRM-100

A505CRM-120

A505CKM

A505CKM-80

A505CKM-100

A505CKM-120

Lmax=230  Hmax=400

Lmax=260  Hmax=550

Lmax=280  Hmax=750

Lmax=320  Hmax=950

A550K

A550K-80

A550K-100

A550K-120

A550KM

A550KM-80

A550KM-100

A550KM-120

ტრაპებისა და ბადეების სხვადასხვა სიგრძის მნიშვნელობის განმარტებითი ცხრილი
საშხაპე კაბინის სიგანე (მმ)
–

ზემოხსენებული აბაზანის სიფონების სიგრძის ვარიანტები მითითებულია გვერდებზე 144–150
სიფონების წყლის გადამყვანის სხვადასხვა სიგრძეების მნიშვნელობის განმარტებითი ცხრილი

600

700

800

900

1000

1100

1200

1500

ტრაპები: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022
APZ1-300

APZ1-550

APZ1-650

APZ1-750

APZ1-850

APZ1-950

APZ1-1050

APZ1-1150

APZ1-1450

APZ1BLACK-300

APZ1BLACK-550

APZ1BLACK-650

APZ1BLACK-750

APZ1BLACK-850

APZ1BLACK-950

APZ1BLACK-1050

APZ1BLACK-1150

APZ1BLACK-1450

L=570  Hmax=370

L=800  Hmax=600

L=1000  Hmax=800

L=1200  Hmax=1000

APZ101-300

APZ101-550

APZ101-650

APZ101-750

APZ101-850

APZ101-950

APZ101-1050

APZ101-1150

APZ101-1450

A508CKM

A508CKM-80

A508CKM-100

A508CKM-120

APZ101BLACK-300

APZ101BLACK-550

APZ101BLACK-650

APZ101BLACK-750

APZ101BLACK-850

APZ101BLACK-950

APZ101BLACK-1050

APZ101BLACK-1150

APZ101BLACK-1450

A509CKM

A509CKM-80

A509CKM-100

A509CKM-120

–

APZ4-550

APZ4-650

APZ4-750

APZ4-850

APZ4-950

APZ4-1050

APZ4-1150

–

A564BLACK

A564BLACK-80

A564BLACK-100

A564BLACK-120

–

APZ104-550

APZ104-650

APZ104-750

APZ104-850

APZ104-950

APZ104-1050

APZ104-1150

–

A564CRM1

A564CRM1-80

A564CRM1-100

A564CRM1-120

APZ1001-300

APZ1001-550

APZ1001-650

APZ1001-750

APZ1001-850

APZ1001-950

APZ1001-1050

APZ1001-1150

–

A564CRM2

A564CRM2-80

A564CRM2-100

A564CRM2-120

APZ1101-300

APZ1101-550

APZ1101-650

APZ1101-750

APZ1101-850

APZ1101-950

APZ1101-1050

APZ1101-1150

–

A564CRM3

A564CRM3-80

A564CRM3-100

A564CRM3-120

–

APZ1004-550

APZ1004-650

APZ1004-750

APZ1004-850

APZ1004-950

APZ1004-1050

APZ1004-1150

–

A564KM1

A564KM1-80

A564KM1-100

A564KM1-120

–

APZ1104-550

APZ1104-650

APZ1104-750

APZ1104-850

APZ1104-950

APZ1104-1050

APZ1104-1150

–

A564KM3

A564KM3-80

A564KM3-100

A564KM3-120

APZ2001-300

APZ2001-550

APZ2001-650

APZ2001-750

APZ2001-850

APZ2001-950

APZ2001-1050

APZ2001-1150

–

A565CRM1

A565CRM1-80

A565CRM1-100

A565CRM1-120

–

–

–

APZ12-750

APZ12-850

APZ12-950

APZ12-1050

–

–
–

A565CRM2

A565CRM2-80

A565CRM2-100

A565CRM2-120

–

–

–

APZ22-750

APZ22-850

APZ22-950

–

–

A565CRM3

A565CRM3-80

A565CRM3-100

A565CRM3-120

–

APZ2012-550

APZ2012-650

APZ2012-750

APZ2012-850

–

–

–

–

A565KM1

A565KM1-80

A565KM1-100

A565KM1-120

–

APZ2022-550

APZ2022-650

APZ2022-750

APZ2022-850

–

–

–

–

ბადეები განკუთვნილი: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

A565KM3

A565KM3-80

A565KM3-100

A565KM3-120

A566-112122-57

A566-112122-80

A566-112122-100

A566-112122-120

LINE-300L

LINE-550L

LINE-650L

LINE-750L

LINE-850L

LINE-950L

LINE-1050L

LINE-1150L

LINE-1450L

A566-273133-57

A566-273133-80

A566-273133-100

A566-273133-120

LINE-300M

LINE-550M

LINE-650M

LINE-750M

LINE-850M

LINE-950M

LINE-1050M

LINE-1150M

LINE-1450M

ზემოხსენებული აბაზანის სიფონების წყლის გადამყვანის სიგრძის ვარიანტები მითითებულია გვერდებზე 150–152

H2

Hmax

სიფონების სიგრძის განსაზღვრა ALCA
ძალიან მარტივია აბაზანის სიფონის საჭირო სიგრძის განსაზღვრა.
აბაზანის ქვედა ნაწილში განთავსებული კანალიზაციის ხვრელი
და კედელში არსებული გადინება აუცილებლად უნდა იყოს
დაკავშირებული (Hmax და H2). პერპენდიკულური ხაზების ჯამი არის
სიფონის სიგრძე (L).

Hmax + H2 = L
პროდუქტების კატალოგი 2021

PURE-300L

PURE-550L

PURE-650L

PURE-750L

PURE-850L

PURE-950L

PURE-1050L

PURE-1150L

PURE-1450L

PURE-300M

PURE-550M

PURE-650M

PURE-750M

PURE-850M

PURE-950M

PURE-1050M

PURE-1150M

PURE-1450M

PURE-300BLACK

PURE-550BLACK

PURE-650BLACK

PURE-750BLACK

PURE-850BLACK

PURE-950BLACK

PURE-1050BLACK

PURE-1150BLACK

PURE-1450BLACK

CUBE-300L

CUBE-550L

CUBE-650L

CUBE-750L

CUBE-850L

CUBE-950L

CUBE-1050L

CUBE-1150L

–

CUBE-300M

CUBE-550M

CUBE-650M

CUBE-750M

CUBE-850M

CUBE-950M

CUBE-1050M

CUBE-1150M

–

HOPE-300L

HOPE-550L

HOPE-650L

HOPE-750L

HOPE-850L

HOPE-950L

HOPE-1050L

HOPE-1150L

–

HOPE-300M

HOPE-550M

HOPE-650M

HOPE-750M

HOPE-850M

HOPE-950M

HOPE-1050M

HOPE-1150M

–

BUBLE-300L

BUBLE-550L

BUBLE-650L

BUBLE-750L

BUBLE-850L

BUBLE-950L

BUBLE-1050L

BUBLE-1150L

BUBLE-1450L

BUBLE-300M

BUBLE-550M

BUBLE-650M

BUBLE-750M

BUBLE-850M

BUBLE-950M

BUBLE-1050M

BUBLE-1150M

BUBLE-1450M

DREAM-300L

DREAM-550L

DREAM-650L

DREAM-750L

DREAM-850L

DREAM-950L

DREAM-1050L

DREAM-1150L

–

DREAM-300M

DREAM-550M

DREAM-650M

DREAM-750M

DREAM-850M

DREAM-950M

DREAM-1050M

DREAM-1150M

–

ბადეები განკუთვნილი: APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022
–

TILE-550

TILE-650

TILE-750

TILE-850

TILE-950

TILE-1050

–

–

–

SOLID-550M

SOLID-650M

SOLID-750M

SOLID-850M

SOLID-950M

SOLID-1050M

–

–

APZ1SMART-LINE (ბადე არის კომპლექტის ნაწილი)

L

APZ1SMART-LINE-550 APZ1SMART-LINE-650 APZ1SMART-LINE-750

208 პროდუქციის ვარიანტები და ზომები

პროდუქციის ვარიანტები და ზომები

სადინარის სისტემა: APZ5 სანათით (ცხაური და სანათი შედის შეფუთვაში)

ტრაპები: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116
APZ6-300

APZ6-550

APZ6-650

APZ6-750

APZ6-850

APZ6-950

APZ6-1050

APZ6-1150

–

APZ5-EDEN+AEZ120-650

თეთრი

APZ5-SHADE+AEZ120-650

თეთრი

APZ5-TWIN+AEZ120-650

თეთრი

APZ106-300

APZ106-550

APZ106-650

APZ106-750

APZ106-850

APZ106-950

APZ106-1050

APZ106-1150

–

APZ5-EDEN+AEZ120-750

თეთრი

APZ5-SHADE+AEZ120-750

თეთრი

APZ5-TWIN+AEZ120-750

თეთრი

APZ1006-300

APZ1006-550

APZ1006-650

APZ1006-750

APZ1006-850

APZ1006-950

APZ1006-1050

APZ1006-1150

–

APZ5-EDEN+AEZ120-850

თეთრი

APZ5-SHADE+AEZ120-850

თეთრი

APZ5-TWIN+AEZ120-850

თეთრი

APZ1106-300

APZ1106-550

APZ1106-650

APZ1106-750

APZ1106-850

APZ1106-950

APZ1106-1050

APZ1106-1150

–

APZ16-300

APZ16-550

APZ16-650

APZ16-750

APZ16-850

APZ16-950

APZ16-1050

APZ16-1150

–

APZ5-EDEN+AEZ120-950

თეთრი

APZ5-SHADE+AEZ120-950

თეთრი

APZ5-TWIN+AEZ120-950

თეთრი

APZ5-EDEN+AEZ120-1050

თეთრი

APZ5-SHADE+AEZ120-1050

თეთრი

APZ5-TWIN+AEZ120-1050

თეთრი

APZ5-EDEN+AEZ121-650

ცისფერი

APZ5-SHADE+AEZ121-650

ცისფერი

APZ5-TWIN+AEZ121-650

ცისფერი

APZ116-300

APZ116-550

APZ116-650

APZ116-750

APZ116-850

APZ116-950

APZ116-1050

APZ116-1150

–

APZ1016-300

APZ1016-550

APZ1016-650

APZ1016-750

APZ1016-850

APZ1016-950

APZ1016-1050

APZ1016-1150

–

APZ1116-300

APZ1116-550

APZ1116-650

APZ1116-750

APZ1116-850

APZ1116-950

APZ1116-1050

APZ1116-1150

–

ბადეები განკუთვნილი: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

APZ5-EDEN+AEZ121-750

ცისფერი

APZ5-SHADE+AEZ121-750

ცისფერი

APZ5-TWIN+AEZ121-750

ცისფერი

APZ5-EDEN+AEZ121-850

ცისფერი

APZ5-SHADE+AEZ121-850

ცისფერი

APZ5-TWIN+AEZ121-850

ცისფერი

DESIGN-300LN

DESIGN-550LN

DESIGN-650LN

DESIGN-750LN

DESIGN-850LN

DESIGN-950LN

DESIGN-1050LN

DESIGN-1150LN

–

APZ5-EDEN+AEZ121-950

ცისფერი

APZ5-SHADE+AEZ121-950

ცისფერი

APZ5-TWIN+AEZ121-950

ცისფერი

DESIGN-300MN

DESIGN-550MN

DESIGN-650MN

DESIGN-750MN

DESIGN-850MN

DESIGN-950MN

DESIGN-1050MN

DESIGN-1150MN

–

APZ5-EDEN+AEZ121-1050

ცისფერი

APZ5-SHADE+AEZ121-1050

ცისფერი

APZ5-TWIN+AEZ121-1050

ცისფერი

DESIGN-300ANTIC

DESIGN-550ANTIC

DESIGN-650ANTIC

DESIGN-750ANTIC

DESIGN-850ANTIC

DESIGN-950ANTIC

DESIGN-1050ANTIC

DESIGN-1150ANTIC

–

APZ5-EDEN+AEZ122-650

მწვანე

APZ5-SHADE+AEZ122-650

მწვანე

APZ5-TWIN+AEZ122-650

მწვანე

POSH-300MN

POSH-550MN

POSH-650MN

POSH-750MN

POSH-850MN

POSH-950MN

POSH-1050MN

POSH-1150MN

–

GL1200-300

GL1200-550

GL1200-650

GL1200-750

GL1200-850

GL1200-950

GL1200-1050

GL1200-1150

–

APZ5-EDEN+AEZ122-750

მწვანე

APZ5-SHADE+AEZ122-750

მწვანე

APZ5-TWIN+AEZ122-750

მწვანე

GL1202-300

GL1202-550

GL1202-650

GL1202-750

GL1202-850

GL1202-950

GL1202-1050

GL1202-1150

–

APZ5-EDEN+AEZ122-850

მწვანე

APZ5-SHADE+AEZ122-850

მწვანე

APZ5-TWIN+AEZ122-850

მწვანე

–

APZ5-EDEN+AEZ122-950

მწვანე

APZ5-SHADE+AEZ122-950

მწვანე

APZ5-TWIN+AEZ122-950

მწვანე

მწვანე

APZ5-SHADE+AEZ122-1050

მწვანე

APZ5-TWIN+AEZ122-1050

მწვანე

APZ5-SHADE+AEZ123-650

წითელი

APZ5-TWIN+AEZ123-650

წითელი

GL1204-300

GL1204-550

GL1204-650

GL1204-750

GL1204-850

GL1204-950

GL1204-1050

GL1204-1150

FLOOR-300

FLOOR-550

FLOOR-650

FLOOR-750

FLOOR-850

FLOOR-950

FLOOR-1050

FLOOR-1150

–

APZ5-EDEN+AEZ122-1050

GAP-300M

GAP-550M

GAP-650M

GAP-750M

GAP-850M

GAP-950M

GAP-1050M

GAP-1150M

–

APZ5-EDEN+AEZ123-650

წითელი

APZ5-EDEN+AEZ123-750

წითელი

APZ5-SHADE+AEZ123-750

წითელი

APZ5-TWIN+AEZ123-750

წითელი

APZ5-EDEN+AEZ123-850

წითელი

APZ5-SHADE+AEZ123-850

წითელი

APZ5-TWIN+AEZ123-850

წითელი

APZ5-EDEN+AEZ123-950

წითელი

APZ5-SHADE+AEZ123-950

წითელი

APZ5-TWIN+AEZ123-950

წითელი

APZ5-EDEN+AEZ123-1050

წითელი

APZ5-SHADE+AEZ123-1050

წითელი

APZ5-TWIN+AEZ123-1050

წითელი

APZ5-EDEN+AEZ124-650

ცისარტყელა

APZ5-SHADE+AEZ124-650

ცისარტყელა

APZ5-TWIN+AEZ124-650

ცისარტყელა

ტრაპები: APZ15, APZ115 (ბადე არის კომპლექტის ნაწილი)
APZ15-300

APZ15-550

APZ15-650

APZ15-750

APZ15-850

APZ15-950

APZ15-1050

APZ15-1150

–

APZ115-300

APZ115-550

APZ115-650

APZ115-750

APZ115-850

APZ115-950

APZ115-1050

APZ115-1150

–

ტრაპები: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (ბადე არის კომპლექტის ნაწილი)
–
–

APZ13-DOUBLE9-550 APZ13-DOUBLE9-650 APZ13-DOUBLE9-750 APZ13-DOUBLE9-850 APZ13-DOUBLE9-950
–

–

APZ23-DOUBLE9-750 APZ23-DOUBLE9-850 APZ23-DOUBLE9-950

–

–

–

–

–

–

APZ5-EDEN+AEZ124-750

ცისარტყელა

APZ5-SHADE+AEZ124-750

ცისარტყელა

APZ5-TWIN+AEZ124-750

ცისარტყელა

–

–

–

APZ13-750

APZ13-850

APZ13-950

–

–

–

APZ5-EDEN+AEZ124-850

ცისარტყელა

APZ5-SHADE+AEZ124-850

ცისარტყელა

APZ5-TWIN+AEZ124-850

ცისარტყელა

–

–

–

APZ23-750

APZ23-850

APZ23-950

–

–

–

APZ5-EDEN+AEZ124-950

ცისარტყელა

APZ5-SHADE+AEZ124-950

ცისარტყელა

APZ5-TWIN+AEZ124-950

ცისარტყელა

APZ5-EDEN+AEZ124-1050

ცისარტყელა

APZ5-SHADE+AEZ124-1050

ცისარტყელა

APZ5-TWIN+AEZ124-1050

ცისარტყელა

ტრაპები: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

ბადეები განკუთვნილი: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall
–

–

–

–

–

–

CODE-750L

–

–

–

CODE-750M

–

–

–

ROUTE-750L

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ZIP-750L

ZIP-850L

ZIP-950L

–

–

–

–

–

–

ZIP-750M

ZIP-850M

ZIP-950M

–

–

–

INSERT-750

INSERT-850

INSERT-950

–

–

–

CODE-850L

CODE-950L

–

–

–

CODE-850M

CODE-950M

–

–

–

ROUTE-850L

ROUTE-950L

–

–

–

ROUTE-750M

ROUTE-850M

ROUTE-950M

–

–

–

SMILE-750L

SMILE-850L

SMILE-950L

–

–

–

SMILE-750M

SMILE-850M

SMILE-950M

–

–

–

–

–

–

SPACE-750M

SPACE-850M

SPACE-950M

–

–

–

–

–

–

STREAM-750M

STREAM-850M

STREAM-950M

–

–

–

სადრენაჟო სისტემა: APZ5 (სანიაღვრის პანელი არის კომპლექტის ნაწილი)

ნარჩენების სისტემების ზემოხსენებული კოდები განათების ფერით იხილეთ 86-ე გვერდზე

ბასეინის ბადეების ვარიანტები
ბადის დასახელება

ბადის ტიპი

AP1

ბადის სიმაღლე (მმ)

25
ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირის
გარეშე

AP2

35

ბადის სიგანე (მმ)

ბადის სიგრძე (მმ)

ბადის კოდი

195

1 000

AP1-195-1000

245

1 000

AP1-245-1000

295

1 000

AP1-295-1000

195

1 000

AP2-195-1000

245

1 000

AP2-245-1000
AP2-295-1000

–

–

APZ5-EDEN-650

APZ5-EDEN-750

APZ5-EDEN-850

APZ5-EDEN-950

APZ5-EDEN-1050

–

–

295

1 000

–

–

APZ5-SHADE-650

APZ5-SHADE-750

APZ5-SHADE-850

APZ5-SHADE-950

APZ5-SHADE-1050

–

–

195

1 000

AP3-195-1000

–

–

APZ5-TWIN-650

APZ5-TWIN-750

APZ5-TWIN-850

APZ5-TWIN-950

APZ5-TWIN-1050

–

–

245

1 000

AP3-245-1000

APZ11-850L

APZ11-950L

APZ11-1050L

APZ11-1150L

–

295

1 000

AP3-295-1000

195

1 000

AP4-195-1000

245

1 000

AP4-245-1000

ტრაპები: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (ბადე არის კომპლექტის ნაწილი)
APZ11-300L

APZ11-550L

APZ11-650L

209

APZ11-750L

APZ11-300M

APZ11-550M

APZ11-650M

APZ11-750M

APZ11-850M

APZ11-950M

APZ11-1050M

APZ11-1150M

–

APZ111-300L

APZ111-550L

APZ111-650L

APZ111-750L

APZ111-850L

APZ111-950L

APZ111-1050L

APZ111-1150L

–

AP3

25
ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირით

AP4

35

APZ111-300M

APZ111-550M

APZ111-650M

APZ111-750M

APZ111-850M

APZ111-950M

APZ111-1050M

APZ111-1150M

–

295

1 000

AP4-295-1000

APZ1011-300L

APZ1011-550L

APZ1011-650L

APZ1011-750L

APZ1011-850L

APZ1011-950L

APZ1011-1050L

APZ1011-1150L

–

195

1 000

AP1-195-R-1000

APZ1011-300M

APZ1011-550M

APZ1011-650M

APZ1011-750M

APZ1011-850M

APZ1011-950M

APZ1011-1050M

APZ1011-1150M

–

APZ1111-300L

APZ1111-550L

APZ1111-650L

APZ1111-750L

APZ1111-850L

APZ1111-950L

APZ1111-1050L

APZ1111-1150L

–

APZ1111-300M

APZ1111-550M

APZ1111-650M

APZ1111-750M

APZ1111-850M

APZ1111-950M

APZ1111-1050M

APZ1111-1150M

–

პლასტმასის ტრაპები: APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ18, APZ30 Wall (ბადე არის კომპლექტის ნაწილი)
–

APZ8-550M

APZ8-650M

APZ8-750M

APZ8-850M

APZ8-950M

–

–

–

–

APZ9-550M

APZ9-650M

APZ9-750M

APZ9-850M

APZ9-950M

–

–

–

–

APZ10-550M

APZ10-650M

APZ10-750M

APZ10-850M

APZ10-950M

–

–

–

–

APZ10BLACK-550M

APZ10BLACK-650M

APZ10BLACK-750M

APZ10BLACK-850M

APZ10BLACK-950M

–

–

–

–

APZ18-550M

APZ18-650M

APZ18-750M

APZ18-850M

APZ18-950M

–

–

–

–

–

APZ30-650M

APZ30-750M

APZ30-850M

–

–

–

–

ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირის
გარეშე
AP2R

ზემოხსენებული ტრაპების და ბადეების სიგრძეები მითითებულია შემდეგ გვერდებზე 74–93

კოდი

LINE-550L

პროდუქტის სიგრძე
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ზედაპირის დამუშავება – L = პრიალა, M = მატი

35

25

AP3R
ასრიალების
საწინააღმდეგო ზედაპირით
AP4R

ARZ1 – ბადეები TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

25

AP1R

35

245

1 000

AP1-245-R-1000

295

1 000

AP1-295-R-1000

195

1 000

AP2-195-R-1000

245

1 000

AP2-245-R-1000

295

1 000

AP2-295-R-1000

195

1 000

AP3-195-R-1000

245

1 000

AP3-245-R-1000

295

1 000

AP3-295-R-1000

195

1 000

AP4-195-R-1000

245

1 000

AP4-245-R-1000

295

1 000

AP4-295-R/1000
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210 პროდუქციის ჩამონათვალი კოდებით ანბანის მიხედვით

კოდი

გვერდი

A02 ____________________________ 53
A03 ____________________________ 53
A03A ___________________________ 54
A05-CHROM ____________________ 53
A06 ____________________________ 54
A06-850 ________________________ 54
A06E ___________________________ 54
A07 ____________________________ 54
A08A ___________________________ 53
A09B ___________________________ 54
A104/1000 ______________________ 31
A104/1120 ______________________ 30
A104/1200 ______________________ 30
A104/850 _______________________ 31
A104A/1120 _____________________ 30
A104A/1200 _____________________ 30
A104AVS/1120 ___________________ 30
A104AVS/1200 ___________________ 30
A104B/1120 _____________________ 31
A104B/1200 _____________________ 31
A104PB/1120 ____________________ 31
A105/1000 ______________________ 32
A105/1120 ______________________ 32
A105/1200 ______________________ 31
A105/450 _______________________ 32
A105/850 _______________________ 32
A106/1120 ______________________ 32
A107/1120 _______________________ 33
A107/1200 ______________________ 32
A107S/1200 _____________________ 33
A108/1300 ______________________ 33
A108F/1100 _____________________ 33
A108F/1500 _____________________ 33
A113/1120 _______________________ 34
A113/1200 ______________________ 34
A114/1120 _______________________ 34
A114S/1200 _____________________ 34
A117B __________________________ 35
A117PB _________________________ 35
A150-1/2" ___________________ 52, 196
A150-3/8" ___________________ 52, 196
A150P-1/2" __________________ 52, 196
A150P-3/8" __________________ 52, 196
A150UNI ____________________ 52, 196
A160-1/2" ___________________ 52, 196
A160-3/8" ___________________ 52, 196
A160P-3/8" __________________ 52, 196
A160UNI ____________________ 52, 196
A17-1/2" ________________________ 53
A17-3/8" ________________________ 53
A18-1/2" ________________________ 53
A18-3/8" ________________________ 53
A2000-CHROM __________________ 53
A21 ___________________________ 175
A22 ___________________________ 175
A30 ___________________________ 173
A300 __________________________ 173
A31 ___________________________ 159
A31P __________________________ 160
A32 ___________________________ 159
A328B _________________________ 162
A328CR _______________________ 162
A33 ___________________________ 172
A331 __________________________ 172
A33P __________________________ 172
A34 ___________________________ 172
A3553 __________________________ 66
A37 ___________________________ 172
A38 ___________________________ 172
A39 ___________________________ 162
A390 __________________________ 162
A391 __________________________ 160
A392ANTIC _____________________ 195
A392ANTIC ____________________ 160
A392B _________________________ 194
A392B _________________________ 160
A392BLACK _____________________ 193
A392BLACK ____________________ 160
A392C _________________________ 160
A392-G-B ______________________ 161
A392-GM-B ____________________ 161
A392-GM-P ____________________ 161
A392-G-P ______________________ 160
A392-N-B ______________________ 161
A392-N-P ______________________ 161
A392-RG-B _____________________ 161
A392-RG-P _________________ 190, 199
A392-RG-P _____________________ 161
A393 __________________________ 161
A394 __________________________ 161
A395 __________________________ 162
A395B _________________________ 194
A395B _________________________ 162
A396 __________________________ 162

კოდი

გვერდი

A400 __________________________ 165
A4000 _________________________ 167
A4000B ________________________ 194
A4000B _______________________ 167
A4000BLACK ___________________ 192
A4000BLACK ___________________ 167
A400ANTIC _____________________ 195
A400ANTIC ____________________ 165
A400B _________________________ 194
A400B _________________________ 165
A400BLACK ____________________ 192
A400BLACK ____________________ 165
A400-G-B ______________________ 165
A400-GM-B ____________________ 166
A400-GM-P ____________________ 166
A400-G-P ______________________ 165
A400-N-B ______________________ 166
A400-N-P ______________________ 165
A400-RG-B _____________________ 165
A400-RG-P _________________ 190, 199
A400-RG-P _____________________ 165
A401 __________________________ 166
A402 __________________________ 166
A403 __________________________ 166
A41 ___________________________ 158
A410 __________________________ 158
A410P _________________________ 158
A411 __________________________ 158
A412-DN40 ____________________ 158
A413 __________________________ 158
A41P __________________________ 158
A41PR _________________________ 159
A41R __________________________ 158
A42 ___________________________ 158
A420 __________________________ 158
A420P _________________________ 158
A421 __________________________ 158
A42P __________________________ 158
A42R __________________________ 159
A43 ___________________________ 159
A430 __________________________ 159
A430P _________________________ 159
A431 __________________________ 166
A432 __________________________ 166
A4320 _________________________ 167
A4320BLACK____________________ 192
A4320BLACK ___________________ 167
A434 __________________________ 159
A437 __________________________ 166
A438, 176 ______________________ 167
A439 __________________________ 160
A43P __________________________ 159
A441-DN50/40 __________________ 168
A441P-DN50/40 _________________ 168
A442-DN50/40 __________________ 168
A442P-DN50/40 ________________ 168
A443-DN50/40 _________________ 171
A443P-DN50/40 ________________ 171
A444-DN50/40 _________________ 168
A444P-DN50/40 ________________ 168
A446-DN50/40 _________________ 168
A446P-DN50/40 ________________ 168
A447-DN50/40 __________________ 168
A447P-DN50/40 ________________ 169
A448-DN50/40 _________________ 171
A448P-DN50/40 ________________ 171
A449-DN50/40 _________________ 169
A449P-DN50/40 ________________ 169
A44M-DN40 ____________________ 173
A44MN-DN40 __________________ 173
A44MS-DN40 __________________ 173
A453P _________________________ 169
A454P _________________________ 169
A456P _________________________ 169
A45A __________________________ 176
A45B __________________________ 176
A45C __________________________ 176
A45E __________________________ 176
A45F-DN32 _________________159, 176
A45F-DN40 _________________159, 176
A45G _________________________ 176
A461-50 _______________________ 154
A462-50 _______________________ 154
A464-DN50 ____________________ 170
A46-50 ________________________ 155
A465BLACK-50 __________________ 193
A465BLACK-50 _________________ 154
A465C-50 ______________________ 154
A46-60 ________________________ 155
A466-50 _______________________ 154
A471CR-50 _____________________ 157
A471CR-60 _____________________ 157
A476 __________________________ 155
A47B-50 _______________________ 194

პროდუქტების კატალოგი 2021

კოდი

გვერდი

A47B-50 _______________________ 155
A47B-60 _______________________ 194
A47B-60 _______________________ 155
A47CR-50 ______________________ 155
A47CR-60 ______________________ 156
A48 ___________________________ 156
A491CR ________________________ 157
A492CR ________________________ 157
A49ANTIC ______________________ 195
A49ANTIC _____________________ 157
A49B ______________________ 156, 194
A49BLACK __________________ 157, 193
A49CR ________________________ 156
A49K __________________________ 156
A49K MAT _____________________ 156
A501 __________________________ 144
A502 __________________________ 144
A503KM _______________________ 153
A504CKM ______________________ 148
A505CKM ______________________ 149
A505CRM ______________________ 149
A506KM _______________________ 153
A507BLACK_____________________ 193
A507BLACK ____________________ 148
A507CKM ______________________ 148
A508CKM ______________________ 149
A509CKM ______________________ 150
A516CKM ______________________ 148
A51B __________________________ 194
A51B __________________________ 144
A51BM _________________________ 194
A51BM ________________________ 144
A51CR _________________________ 144
A51CRM _______________________ 144
A52 ___________________________ 154
A531 __________________________ 153
A532-DN40 ____________________ 153
A532-DN50 ____________________ 153
A533-DN50 ____________________ 153
A53-6/4" _______________________ 152
A53-7/4" _______________________ 152
A53-DN40 _____________________ 152
A53-DN50 _____________________ 152
A550K _________________________ 148
A550KM _______________________ 148
A553K _________________________ 145
A553KM1 ______________________ 145
A55ANTIC ______________________ 195
A55ANTIC _____________________ 146
A55BLACK ______________________ 193
A55BLACK _____________________ 146
A55K __________________________ 146
A55K-G-B ______________________ 146
A55K-GM-B ____________________ 147
A55K-GM-P ____________________ 147
A55K-G-P ______________________ 146
A55KM ________________________ 147
A55K-N-B ______________________ 147
A55K-N-P ______________________ 147
A55K-RG-B _____________________ 147
A55K-RG-P _________________ 190, 199
A55K-RG-P _____________________ 146
A564BLACK ____________________ 193
A564BLACK ____________________ 150
A564CRM1 _____________________ 150
A564CRM2 _____________________ 150
A564CRM3 _____________________ 150
A564KM1 ______________________ 150
A564KM3 ______________________ 151
A565CRM1 _____________________ 151
A565CRM2 _____________________ 151
A565CRM3 _____________________ 151
A565KM1 ______________________ 151
A565KM3 ______________________ 151
A566-112122-57 _________________ 152
A566-273133-57 ________________ 152
A60 Antibacterial _________________ 66
A601 ___________________________ 67
A601 BAHAMA ___________________ 67
A601 PERGAMON ________________ 67
A601 PISTACHIO _________________ 67
A602 ___________________________ 67
A603 ___________________________ 67
A604 ___________________________ 68
A604 BAHAMA __________________ 68
A604 FLOWER ___________________ 68
A604 PERGAMON ________________ 68
A604 PISTACHIO _________________ 68
A604 SHELL _____________________ 68
A604 ZEN _______________________ 69
A606 ___________________________ 69
A64SLIM ________________________ 69
A6550 ______________________ 66, 201
A6551 ______________________ 66, 201

კოდი

გვერდი

A66 ____________________________ 69
A67 ____________________________ 69
A674S __________________________ 70
A678S __________________________ 70
A67SLIM ________________________ 69
A68 ____________________________ 66
A710 __________________________ 182
A720 __________________________ 182
A730 __________________________ 182
A740 __________________________ 182
A750 __________________________ 182
A750+A31 ______________________ 160
A760 __________________________ 182
A770 __________________________ 182
A770+A33 ______________________ 172
A780 __________________________ 183
A791 __________________________ 183
A792 __________________________ 183
A793 __________________________ 183
A794 __________________________ 182
A795 __________________________ 182
A7990 _________________________ 183
A7991 _________________________ 183
A7992 _________________________ 183
A7993 _________________________ 183
A8000 _________________________ 170
A800-DN40 ____________________ 169
A800-DN50 ____________________ 169
A80-DN32 ___________________171, 200
A810-DN40 ____________________ 169
A810-DN50 ____________________ 169
A81-DN40 _____________________ 171
A81-DN50 _____________________ 171
A820-DN40 ____________________ 169
A820-DN50 ____________________ 169
A82-DN40 _____________________ 171
A82-DN50 _____________________ 171
A830-DN50/40 _________________ 170
A83-DN50/40 ___________________ 171
A840-DN50/40 _________________ 170
A84-DN50/40 __________________ 171
A870P-DN40 ___________________ 170
A872P _________________________ 172
A873 __________________________ 172
A90-22 ________________________ 186
A90-45 ________________________ 186
A90-90 ________________________ 186
A90-90P40 _____________________ 186
A91-150 _______________________ 187
A91-250 _______________________ 187
A91-400 _______________________ 187
A92 ___________________________ 187
A93-1/2" ________________________ 54
A93-3/8" ________________________ 54
A94-1/2" ________________________ 54
A94-3/8" ________________________ 54
A95 ____________________________ 55
A950 ___________________________ 55
A97 _______________________ 186, 200
A970 __________________________ 186
A97L __________________________ 186
A97SN _________________________ 186
A98 ___________________________ 187
A980 __________________________ 187
A99 ___________________________ 188
A990 __________________________ 188
A991 __________________________ 187
A991-20 _______________________ 187
A991-40 _______________________ 187
AC01 ___________________________ 24
ADZ101V ______________________ 106
ADZ101VR _____________________ 108
ADZ102V ______________________ 107
ADZ102VR _____________________ 109
ADZ301V ______________________ 106
ADZ301VR _____________________ 108
ADZ302V ______________________ 107
ADZ302VR _____________________ 109
ADZ331V _______________________ 106
ADZ331VR ______________________ 108
ADZ332V _______________________ 107
ADZ332VR______________________ 109
ADZ-P001 ______________________ 106
ADZ-P002 ______________________ 107
ADZ-P003 ______________________ 106
ADZ-P004 ______________________ 107
ADZ-P005 ______________________ 106
ADZ-P006 ______________________ 107
ADZ-P007 ______________________ 106
ADZ-P008 ______________________ 107
ADZ-P011 ______________________ 106
ADZ-P012 ______________________ 107
ADZ-R101 ______________________ 106
ADZ-R101R _____________________ 108

კოდი

გვერდი

ADZ-R102 ______________________ 106
ADZ-R102R _____________________ 108
ADZ-R103 ______________________ 106
ADZ-R103R _____________________ 108
ADZ-R121 ______________________ 107
ADZ-R121R _____________________ 109
ADZ-R122 ______________________ 107
ADZ-R122R _____________________ 109
ADZ-R123 ______________________ 107
ADZ-R123R _____________________ 109
ADZ-R301 ______________________ 106
ADZ-R301R _____________________ 108
ADZ-R302 ______________________ 106
ADZ-R302R _____________________ 108
ADZ-R303 ______________________ 106
ADZ-R303R _____________________ 108
ADZ-R304 ______________________ 106
ADZ-R304R ____________________ 108
ADZ-R321 ______________________ 107
ADZ-R321R _____________________ 109
ADZ-R322 ______________________ 107
ADZ-R322R _____________________ 109
ADZ-R323 ______________________ 107
ADZ-R323R _____________________ 109
ADZ-R324 ______________________ 107
ADZ-R324R _____________________ 109
AEZ310 _________________________ 46
AEZ311 _________________________ 46
AEZ320 _________________________ 46
AGV1 _________________________ 127
AGV1S _________________________ 127
AGV2 _________________________ 127
AGV2S ________________________ 127
AGV3 _________________________ 127
AGV3S ________________________ 127
AGV4 _________________________ 127
AGV4S ________________________ 127
AGV911 ________________________ 127
AGV911S _______________________ 128
AGV941 _______________________ 128
AGV942 _______________________ 128
AHP80 _________________________ 89
AIZ1 __________________________ 140
AIZ3 __________________________ 140
AKS1 __________________________ 177
AKS1Z _________________________ 177
AKS2 __________________________ 177
AKS3 __________________________ 177
AKS4 __________________________ 177
AKS5 __________________________ 177
AKS6 __________________________ 177
AKS7 __________________________ 177
ALCA LIGHT _____________________ 86
AM100/1000 Alcamodul ___________ 12
AM100/1000E Alcamodul __________ 16
AM100/850 Alcamodul ____________ 12
AM101/1000 Sádromodul __________ 14
AM101/1120 Sádromodul __________ 13
AM101/1120E Sádromodul _________ 16
AM101/1120F Sádromodul ______13, 198
AM101/1120V Sádromodul _________ 18
AM101/1120W Sádromodul_________ 21
AM101/1300H Sádromodul _________ 22
AM101/1500L Medic Assistant ______ 22
AM101/850 Sádromodul ___________ 14
AM101/850W Sádromodul _________ 21
AM102/1000 Jádromodul __________ 15
AM102/1120 Jádromodul __________ 14
AM102/1120E Jádromodul _________ 17
AM102/1120V Jádromodul _________ 18
AM102/850 Jádromodul ___________ 15
AM1101/1200 ______________________
AM1101/1200 Sádromodul Slim _____ 23
AM1112 Basicmodul Slim___________ 23
AM1115/1000 Renovmodul Slim _____ 23
AM112 Basicmodul _______________ 12
AM112W Basicmodul ______________ 21
AM115/1000 Renovmodul__________ 13
AM115/1000E Renovmodul_________ 16
AM115/1000V Renovmodul ________ 18
AM116/1120 Solomodul ___________ 15
AM116/1300H Solomodul __________ 22
AM118/1000 Sádromodul __________ 19
AM118/850 Sádromodul ___________ 20
AM119/1000 Renovmodul__________ 19
AM119/850 Renovmodul ___________ 19
AP1 ____________________________110
AP1R ___________________________110
AP2 ____________________________110
AP2R ___________________________110
AP3 ____________________________110
AP3R ___________________________111
AP4 ____________________________110
AP4R ___________________________111

კოდი

გვერდი

APH110 ________________________ 188
APH40 ________________________ 188
APH50 ________________________ 188
APH75 ________________________ 188
APR3-1110 ______________________ 98
APR3-1120 ______________________ 98
APR3-2110 ______________________ 98
APR3-2120 ______________________ 98
APR4-1111 ______________________ 98
APR4-1121 ______________________ 98
APR4-2111 ______________________ 98
APR4-2121 ______________________ 98
APR5-1111 ______________________ 98
APR5-1121 ______________________ 98
APR5-2111 ______________________ 98
APR5-2121 ______________________ 98
APR6-0211-135 _________________ 100
APR6-0211-135R ________________ 101
APR6-0211-210 _________________ 100
APR6-0211-210R ________________ 101
APR6-0221-135 _________________ 100
APR6-0221-135R ________________ 101
APR6-0221-210 _________________ 100
APR6-0221-210R ________________ 101
APR6-1211-135 ___________________ 99
APR6-1211-210 ___________________ 99
APR6-1221-135 ___________________ 99
APR6-1221-210 ___________________ 99
APR6-1311-135-L _________________ 99
APR6-1311-135-P _________________ 99
APR6-1321-135-L _________________ 99
APR6-1321-135-P _________________ 99
APR6-2211-135 ___________________ 99
APR6-2211-210 ___________________ 99
APR6-2221-135 __________________ 99
APR6-2221-210 __________________ 99
APR6-2311-135 ___________________ 99
APR6-2321-135 __________________ 99
APR6-ATYP-S ___________________ 100
APR6-ATYP-SR __________________ 101
APR6-P101-135 _________________ 102
APR6-P101-210 _________________ 102
APR6-P201-135 _________________ 102
APR6-P201-210 _________________ 102
APR6-P-ATYP-S _________________ 102
APR7-0211-20 ___________________ 104
APR7-0211-20R _________________ 104
APR7-0221-20 __________________ 104
APR7-0221-20R _________________ 104
APR7-1211-20 ___________________ 104
APR7-1221-20 ___________________ 104
APR7-1311-20 ___________________ 104
APR7-1321-20 ___________________ 104
APR7-2211-20 ___________________ 104
APR7-2221-20 __________________ 104
APR7-2311-20 ___________________ 104
APR7-2321-20 __________________ 104
APR7-ATYP-20S _________________ 105
APR7-ATYP-20SR ________________ 105
APR7-P101-20 __________________ 104
APR7-P102-20 __________________ 104
APR7-P-ATYP-20S _______________ 105
APR-R21-1000-135 _______________ 100
APR-R21-1000-210 ____________ 99, 100
APR-R21-130-135-2 _______________ 99
APR-R21-150-150 _________________ 98
APR-R21-200-200 ________________ 98
APR-R21-250-250 _______________ 104
APR-R21-250-250-1 _______________ 99
APR-R21-300-300 ________________ 98
APR-R21-790-210 ________________ 101
APR-R21-865-135 _______________ 101
APR-R22-1000-135 ______________ 100
APR-R22-1000-210 ___________ 99, 100
APR-R22-130-135-2 _______________ 99
APR-R22-150-150 _________________ 98
APR-R22-200-200 ________________ 98
APR-R22-250-250 _______________ 104
APR-R22-250-250-1 _______________ 99
APR-R22-300-300 ________________ 98
APR-R22-790-210 _______________ 101
APR-R22-865-135 _______________ 101
APR-R31-1000-135 _______________ 100
APR-R31-1000-210 ____________ 99, 100
APR-R31-130-135-2 _______________ 99
APR-R31-150-150 _________________ 98
APR-R31-200-200 ________________ 98
APR-R31-250-250 _______________ 104
APR-R31-250-250-1 _______________ 99
APR-R31-300-300 ________________ 98
APR-R31-790-210 ________________ 101
APR-R31-865-135 ________________ 101
APR-R32-1000-135 ______________ 100
APR-R32-1000-210 ___________ 99, 100

კოდი

გვერდი

APR-R32-130-135-2 _______________ 99
APR-R32-150-150 _________________ 98
APR-R32-200-200 ________________ 98
APR-R32-250-250 _______________ 104
APR-R32-250-250-1 _______________ 99
APR-R32-300-300 ________________ 98
APR-R32-790-210 _______________ 101
APR-R32-865-135 _______________ 101
APS1 __________________________ 178
APS2 __________________________ 178
APS3 __________________________ 178
APS3P _________________________ 178
APS4 __________________________ 178
APS5 __________________________ 178
APV0006 ______________________ 139
APV0010 _______________________ 139
APV0020 ______________________ 139
APV0030 ______________________ 139
APV0050 ______________________ 140
APV0060 ______________________ 140
APV0800 ______________________ 140
APV1 __________________________ 136
APV10 _________________________ 137
APV101 ________________________ 133
APV102 ________________________ 133
APV103 ________________________ 133
APV11 _________________________ 137
APV110 ________________________ 132
APV12 _________________________ 137
APV120 ________________________ 132
APV13 _________________________ 137
APV130 ________________________ 132
APV1311 _______________________ 135
APV1321 _______________________ 135
APV1324 _______________________ 135
APV15 _________________________ 138
APV16 _________________________ 138
APV2 __________________________ 136
APV201 ________________________ 133
APV202 ________________________ 133
APV203 ________________________ 133
APV2311 _______________________ 135
APV2321 _______________________ 135
APV2324 _______________________ 135
APV26 _________________________ 134
APV26C _______________________ 134
APV3 __________________________ 138
APV31 _________________________ 136
APV32 _________________________ 136
APV3344 ______________________ 134
APV3444 ______________________ 134
APV4 __________________________ 138
APV4344 ______________________ 134
APV4444 ______________________ 134
APV5111 _______________________ 137
APV5211 _______________________ 138
APV5411 _______________________ 136
APV6111 _______________________ 137
APV6211 _______________________ 138
APV6411 _______________________ 136
APZ1, APZ101 Low ________________ 74
APZ10 Simple ___________________ 90
APZ1001, APZ1101 Low ____________ 74
APZ1004 Flexible _________________ 77
APZ1104 Flexible Low _____________ 77
APZ1006 Professional _____________ 78
APZ1106 Professional Low _________ 78
APZ1011 Antivandal_______________ 88
APZ1111 Antivandal Low ___________ 88
APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low ____ 78
APZ101BLACK ___________________ 192
APZ10BLACK Simple ______ 90, 192, 200
APZ11 Antivandal ________________ 88
APZ111 Antivandal Low ___________ 88
APZ12 Optimal ___________________ 92
APZ13 Modular___________________ 84
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go ____ 82, 200
APZ15 Marble ____________________ 80
APZ115 Marble Low _______________ 80
APZ16 Wall, APZ116 Wall Low _______ 78
APZ18 Simple ____________________ 91
APZ1BLACK _____________________ 192
APZ1BLACK ______________________ 75
APZ101BLACK Low ________________ 75
APZ1SMART-LINE _____________ 75, 200
APZ2001 ________________________ 76
APZ2012 Optimal _________________ 93
APZ2022 Optimal_________________ 93
APZ22 Optimal ___________________ 92
APZ23 Modular Wall ______________ 84
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall ____ 83
APZ30 Wall __________________ 91, 200
APZ4 Flexible ____________________ 77
APZ104 Flexible Low ______________ 77

კოდი
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APZ5-EDEN Spa __________________ 86
APZ5-SHADE Spa _________________ 86
APZ5-TWIN Spa __________________ 86
APZ6 Professional ________________ 78
APZ106 Professional Low __________ 78
APZ8 Simple _____________________ 90
APZ8 Simple ____________________ 90
APZ9 Simple _____________________ 90
APZ-S12 ______________________ 84, 85
APZ-S6_______________________ 84, 85
APZ-S9 _______________________ 84, 85
ARV001 ________________________ 163
ARV001-ANTIC __________________ 195
ARV001-ANTIC __________________ 163
ARV001B _______________________ 194
ARV001B _______________________ 163
ARV001-BLACK __________________ 192
ARV001-BLACK _________________ 163
ARV001-G-B ____________________ 163
ARV001-GM-B __________________ 164
ARV001-GM-P __________________ 164
ARV001-G-P ____________________ 163
ARV001-N-B ____________________ 164
ARV001-N-P ____________________ 163
ARV001-RG-B ___________________ 163
ARV001-RG-P _______________ 190, 199
ARV001-RG-P ___________________ 163
ARV002 _______________________ 164
ARV003 _______________________ 163
ARV003-ANTIC __________________ 195
ARV003-ANTIC _________________ 163
ARV003B __________________ 163, 194
ARV003-BLACK ______________163, 192
ARV004 _______________________ 164
ARZ1 ___________________________ 87
ASP3 ___________________________ 44
ASP3-B _________________________ 44
ASP3-K _________________________ 44
ASP3-KB ________________________ 44
ASP3-KBT _______________________ 44
ASP3-KT ________________________ 44
ASP4 ___________________________ 44
ASP4-B _________________________ 44
ASP4-K _________________________ 44
ASP4-KB ________________________ 44
ASP4-KT ________________________ 44
ATS001 ________________________ 176
AVD001 _______________________ 189
AVD002 _______________________ 189
AVD003 _______________________ 189
AVD004 _______________________ 189
AVD005 _______________________ 189
AVZ101-R101 ____________________116
AVZ101-R121 ___________________ 121
AVZ101-R122 ___________________ 122
AVZ101-R123 ___________________ 123
AVZ101-R124 ___________________ 124
AVZ101-R321 ___________________ 121
AVZ101-R322 ___________________ 122
AVZ101-R323 ___________________ 123
AVZ101-R324 ___________________ 124
AVZ101R-R101S __________________116
AVZ101R-R121R _________________ 121
AVZ101R-R122R _________________ 122
AVZ101R-R123R _________________ 123
AVZ101R-R124R _________________ 124
AVZ101R-R321R _________________ 121
AVZ101R-R322R _________________ 122
AVZ101R-R323R _________________ 123
AVZ101R-R324R _________________ 124
AVZ101S-R121R _________________ 121
AVZ101S-R122R _________________ 122
AVZ101S-R123R _________________ 123
AVZ101S-R124R _________________ 124
AVZ101S-R321R _________________ 121
AVZ101S-R322R _________________ 122
AVZ101S-R323R _________________ 123
AVZ101S-R324R _________________ 124
AVZ102-R102 ____________________117
AVZ102-R103 ____________________118
AVZ102R-R102S __________________117
AVZ102R-R103S __________________118
AVZ103-R104 ___________________ 120
AVZ103-R201 ___________________ 120
AVZ103-R202 ____________________119
AVZ103-R403 ____________________119
AVZ103R-R104S _________________ 120
AVZ103R-R201 __________________ 120
AVZ103R-R202 ___________________119
AVZ103R-R403 ___________________119
AVZ104-R401 ____________________117
AVZ104-R402 ____________________118
AVZ104R-R401 ___________________117
AVZ104R-R402 ___________________118
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AVZ112-R102 _______________ 116, 200
AVZ112-R501 _______________ 116, 200
AVZ-P001 ______________________ 126
AVZ-P002 ______________________ 126
AVZ-P003 ______________________ 126
AVZ-P004 ______________________ 126
AVZ-P008 ______________________ 126
AVZ-P009 ______________________ 126
AVZ-P010 ______________________ 126
AVZ-P012 ______________________ 126
AVZ-P013 ______________________ 126
AVZ-P015 __________________ 125, 200
AVZ-P016 __________________ 125, 200
AVZ-P017 __________________ 125, 200
AVZ-P018 __________________ 125, 200
BUBLE ____________ 74, 76, 77, 88, 92, 93
CODE ___________________________ 85
CUBE ________________ 74, 76, 77, 92, 93
DESIGN _________________________ 79
DESIGN-ANTIC ________________79, 195
DOUBLE _____________________ 82, 83
DREAM ______________ 74, 76, 77, 92, 93
FLOOR __________________________ 79
FUN-ANTIC _____________________ 195
FUN-BLACK_____________________ 192
FUN-RG-P __________________ 190, 199
GAP ____________________________ 79
GL1200 _____________________ 79, 194
GL1202 _________________________ 79
GL1204 _________________________ 79
GRACE __________________________ 87
HOPE ________________ 74, 76, 77, 92, 93
INSERT__________________________ 85
LIFE ____________________________ 87
LINE ______________ 74, 75, 76, 77, 92, 93
LINE-550L ______________________ 208
M147 ___________________________ 26
M148 __________________________ 26
M278 __________________________ 192
M570 __________________________ 194
M578 __________________________ 192
M670 __________________________ 194
M678 __________________________ 192
M770 __________________________ 194
M775 __________________________ 194
M778 __________________________ 192
M90 ___________________________ 26
M900 __________________________ 25
M9000 _________________________ 25
M9006 _____________________ 24, 186
M901 __________________________ 26
M902 __________________________ 26
M906 __________________________ 25
M907 __________________________ 25
M908 __________________________ 25
M909 __________________________ 25
M91 ___________________________ 27
M910 __________________________ 27
M910CR ________________________ 27
M918 ___________________________ 26
M920 __________________________ 27
M930 __________________________ 27
M930CR ________________________ 27
M940 __________________________ 27
M950 __________________________ 27
M968 ______________________ 25, 198
MPO10 _________________________ 45
MPO11 _________________________ 45
MPO12 _________________________ 45
MPO13 _________________________ 45
MPV001 _______________________ 139
MPV001-ANTIC __________________ 195
MPV001-ANTIC _________________ 139
MPV002 _______________________ 139
MPV003 _______________________ 139
MPV004 _______________________ 139
MPV011 _______________________ 132
MPV012 _______________________ 132
MPV013 _______________________ 132
MPV014 _______________________ 132
MPV015 _______________________ 132
MPV016 _______________________ 132
MS906 _________________________ 25
N0020-ND ______________________ 57
P0009-ND ______________________ 70
P0014-ND ______________________ 57
P0048-ND ______________________174
P0049-ND ______________________174
P046 __________________________ 170
P047 __________________________ 170
P066-ND ___________________ 159, 174
P067-ND ____________________170, 174
P095 ___________________________ 89
P096 ___________________________ 70

კოდი

გვერდი

P102 ___________________________ 70
P103 ___________________________ 24
P105 ___________________________ 71
P105B __________________________ 71
P106 ___________________________ 70
P106B __________________________ 71
P109 __________________________ 170
P113 ___________________________ 71
P115 ___________________________ 24
P118 ___________________________ 26
P120 ___________________________ 45
P128 ___________________________ 24
P138 ___________________________ 93
P142 ___________________________ 93
P143 ____________________ 84, 89, 140
P144 ____________________ 84, 89, 140
P145 ____________________ 84, 89, 140
P148 _______________________174, 178
P148Z ______________________174, 178
P149Z ______________________174, 178
P155Z ______________________174, 179
P156Z ______________________174, 179
P157 ___________________________ 71
P169 _______________________ 25, 199
P170 ________________________71, 201
P179 ________________________71, 201
PM01003GE ____________________ 204
PM01005UNI____________________ 204
PM01006GE ____________________ 204
PM01006UNI-BLACK _____________ 204
PM01007UNI-BLACK _____________ 204
PM01016GE_____________________ 204
PM02002GE ____________________ 204
PM02004 GE ____________________ 204
PM02015GE ____________________ 205
PM02016UNI-WHITE _____________ 204
PM02021GE_____________________ 204
PM02022GE ____________________ 204
PM02023GE ____________________ 204
PM02027GE ____________________ 204
PM03004UNI ___________________ 205
PM03008GE ____________________ 205
PM04021GE ____________________ 204
PM08002UNI ___________________ 205
POSH ___________________________ 79
PURE ________________ 74, 76, 77, 92, 93
PURE BLACK __________________75, 192
ROUTE __________________________ 85
S0156-ND ______________________ 175
S0506-ND _____________________ 173
S0507-ND ______________________ 173
S0556-ND ______________________ 173
S0688-ND _____________________ 175
SA08A 1/2" CHROM _______________ 56
SA08A 3/8" CHROM _______________ 56
SA08AK 1/2" CHROM ______________ 56
SA08AK 3/8" CHROM ______________ 56
SA08AS 1/2" CHROM ______________ 56
SA08AS 3/8" CHROM ______________ 56
SA08ASK 1/2" CHROM _____________ 56
SA08ASK 3/8" CHROM _____________ 57
SA2000 1/2" CHROM ______________ 55
SA2000 3/8" CHROM ______________ 55
SA2000K 1/2" CHROM _____________ 55
SA2000K 3/8" CHROM _____________ 55
SA2000S 1/2" CHROM _____________ 55
SA2000S 3/8" CHROM _____________ 55
SA2000SK 1/2" CHROM ____________ 56
SA2000SK 3/8" CHROM ____________ 56
Sádromodul Slim ________________ 198
SMILE __________________________ 85
SOLID _______________________ 92, 93
SPACE __________________________ 85
STREAM ________________________ 85
TILE _________________________ 92, 93
TIME ___________________________ 87
TRITON _________________________ 87
V0011-ND _______________________ 57
V0015-ND _______________________ 57
V0018-ND ______________________ 57
V0296-ND ______________________ 57
VIEW ___________________________ 87
WC ALCA _______________________ 24
WC Alca MEDIC __________________ 24
WC RIMFLOW ____________________ 24
WS ALCA _______________________ 24
Z0003-ND _____________________ 175
Z0004-ND _____________________ 175
Z0026-ND _____________________ 175
Z0137B-ND ______________________ 71
Z0952-ND ______________________ 71
ZIP _____________________________ 85
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