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6  Catalog tehnic 

 Rezervoare WC încastrate 

Rezervoare încastrate ECOLOGY 

Rezervoarele îngropate ECOLOGY conţin noi mecanisme de clătire, care folosesc un volum de apă mai mic 

decât soluţiile standard. Volumul de clătire standard este de 6 l și 3 l. Noul sistem permite un volum redus 

de 4 l și 2 l (clătire mare și mică). Prin reducerea volumului de apă la fi ecare clătire, ajutăm la salvarea mediul, 

dar, de asemenea, se reduc și facturile pentru apa consumată. Pentru o clătire corespunzătoare este necesară 

instalarea unui vas WC care este proiectat pentru această tehnologie.

Rezervoarele ECOLOGY sunt marcate cu litera „E”. Mecanismul de clătire A06E poate fi  montat în rezervoare 

ALCA deja instalate.

Alcaplast a câștigat prestigiosul premiu GAIA 2014 la expoziţia Big 5 din Dubai 

cu noua sa gamă de produse. Acest premiu este acordat pentru cel mai inovator 

produs în domeniul dezvoltării durabile și participă cei mai mari producători din 

sectorul sanitarelor din lume.

Rezervoare încastrate ALCA 

Tendinţa pe termen lung în evoluţia băilor este accentul tot mai mare pe aspect și confort. O provocare 

comună este asigurarea ventilaţiei de calitate în baie, reducerea umidităţii și a mirosurilor neplăcute 

după utilizarea toaletei.

Extracţia mirosurilor neplăcute direct din vasul WC este posibilă cu rezervoarele ALCA cu ventilaţie 

încorporată. Conducta de aerisire este conectată la ţeava dintre rezervor și vasul WC. Aerul este aspirat 

direct deasupra nivelului apei din rezervorul WC. Un efect mai mare poate fi  realizat prin conectarea unui 

ventilator care funcţionează pe perioada utilizării toaletei.

Sisteme de instalare ALCA cu ventilaţie sunt marcate cu litera „V”.

Caracteristici și accesorii:

  înlăturarea mirosului direct din vasul WC

  poate fi  conectat un ventilator (nu este inclus)

  conectorul este închis cu un dop

  racordul de ventilaţie de HT 15° este inclus în pachet

2 l

4 l

Rezervoare WC încastrate

100% compatibilitate a clapetelor de acţionare 

Alcaplast oferă mai mult de 70 de modele si finisaje de clapete de acţionare. Instalarea lor este foarte simplă 

și rapidă. Se pot schimba foarte ușor clapetele cu altele noi pe sistemul deja instalat. Prin urmare se poate ţine 

pasul cu tendinţele moderne, chiar și după mai mulţi ani fără nici un deranj în baie.

Gama completă de clapete de acţionare este compatibilă cu toate rezervoarele WC încastrate ALCA, inclusiv cele 

noi, cu acţionare din partea de sus. O soluţie flexibilă, care vă permite să plasaţi clapeta pe rezervor în poziţie 

orizontală. Acestă soluţie este aplicabilă în principal în apartamentele de la mansardă sau dacă toaleta este situată 

sub pervaz.
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 Rezervoare WC încastrate 

Rezervoare încastrate ALCA Slim 

Rezervoarele ALCA refl ectă cerinţele tehnice și tehnologice ale instalatorilor și a constructorilor din întreaga lume.

Pentru fi ecare tip de baie există o soluţie care să asigure o instalare simplă și de încredere. 

Sunt disponibile rezervoare pentru instalarea în spaţii reduse, pentru construcţii cu gips-carton, cărămidă sau pentru 

renovări sau reconstrucţii. 

Pentru pereţi subţiri, de mai puţin de 15 cm și în băi cu spaţiu redus fost dezvoltat rezervorul Slim. Lăţimea acestui 

rezervor este de numai 8,4 cm faţă de modulele standard, unde lăţimea este de 12,5 cm.

473–773 mm

300 mm

Regulator de viteza de curgere a apei

Un debit mare de apă mai poate, pentru anumite tipuri de vase de toaletă, să cauzeze pulverizarea 

picăturilor de apă în exteriorul vasului. Inginerii noștri au dezvoltat un simplu regulator de debit de apă, 

care se introduce în partea inferioară a supapei de golire Alcaplast.

Regulatorul vitezei curgere a apei este potrivit pentru toate tipurile noastre de valve de clătire (cu excepţia 

variantelor Slim) si a rezervoarelor (cu excepţia A08A).

Cu o setare de 4 poziţii diferite, se poate încetini fl uxul de apă în vasul de toaletă cu 5 % până la 35 %.

100 %95 %85 %75 %65 %

125 mm 84 mm

Gama de senzori ALCA 

Dispozitivele de clătire automate cu senzor sunt concepute pentru o utilizare simplă, fără atingere. 

Ele sunt folosite în locuri foarte frecventate.

Clătire cu senzor sau touch-free: Metoda de instalare recomandată:

  sisteme automate de clătire WC (ASP3)          A114S/1200

  sisteme automate de clătire pentru pisoare (ASP4)      A107S/1200

  clapete de acţionare cu senzor (M370, M371) a NIGHT LIGHT   toate rezervoarele încastrate standard

  clapete de acţionare cu senzor (M370S-SLIM, M371S-SLIM) și NIGHT LIGHT-SLIM   toate rezervoarele încastrate Slim

Programul fără bariere 

Alcaplast oferă o gamă completă de produse sanitare pentru baie și toaletă fără bariere.

Privire de ansamblu asupra produselor fără bariere:

  inălţime de instalare reglabilă a rezervorului wc încastrat - pentru persoanele cu mobilitate redusă

  sistem automat de spălare WC (ASP3, ASP3-B, ASP3-K, ASP3-KB, ASP3-KT, ASP3-KBT)

  ceramica sanitare specială (WC Alca MEDIC)

  cadre de montaj pentru mânere

  sifoane pentru lavoar cu economie de spaţiu (A438, A403, A873)

  canal de scurgere pentru duș cu instalare în perete sau pe colţ (APZ5 Spa, ARZ1)

Medic Assistant este adaptat special rezervorului încastrat pentru persoanele cu mobilitate 

redusă și este echipat cu un mecanism de acţionare electrică, care vă permite să reglaţi 

înălţimea toaletei în intervalul de până la treizeci de centimetri. Modulul include, 

de asemenea, două mânere rabatabile cu panou integrat de control electronic a declarat 

directorul general František Fabičovic. Pentru proprietăţile sale excepţionale Medic Assistant 

poate fi utilizat nu numai în locuinţele persoanelor în vârstă, dar și în azilele de bătrâni, 

spitale sau centre de reabilitare.

Caracteristici:

  clătire dublă cu tehnologie de economisire a apei 2–9 litri

  buton cu sistem de alertă direct în mâner de sprijin

  vas WC continuu reglabil în intervalul de până la 30 cm

  mânere pliabile

  suport pentru hârtie igienică
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE

 Cod Pentru

zidărie

Pentru

pereţi de

gips-carton

ECOLOGY Cu ventilaţie Slim Cu acţionare

superioară

sau frontală

Pentru 

persoanele

cu mobilitate

redusă

Auto-

portantă 

/ În faţa 

peretelui de 

susţinere

Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

AM112  

AM1112   

 Alcamodul 

AM100/1000  

AM100/1000E  

AM100/850 

 Sádromodul 

AM101/1000   

AM101/1000E   

AM101/1120   

AM101/1120D   

AM101/1120E   

AM101/1120V    

AM101/1120ZN   

AM101/1300H    

AM101/850  

AM1101/1200   

AM118/1000    

AM118/850   

  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  

 principala caracteristică 

 poate fi  montat și în zidărie 

poate fi  transformat în varianta ECOLOGY prin trecerea la mecanismul A06E

 Catalog tehnic 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM112   Basicmodul 
 Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru folosire cu vas WC de pardoseală 

   Pentru montare în perete 

 Caracteristici 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de montaj 1062 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø5×40 – 5 buc, diblu Ø8 – 5 buc 

   Set racord Ø40 pentru conectarea vasului de toaletă la rezervor 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

   Suporţi de montaj telescopici 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,5453   kg 

  Dimensiuni (buc)   1050×480×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM112   8595580550493 
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 Rezervoare WC încastrate 
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 AM100/1000   Alcamodul 
 Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru zidirea pe perete portant 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Suportul de montaj asigură fi xarea rigidă și sigură a vasului pe perete 

   Dimensiunile și construcţia consolei simplifi că instalarea 

   Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de montaj 1062 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Necesita montaj cu suport pe perete prin utilizarea suporţilor de sprijin M90 

   Material suport de susţinere: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Suport montaj 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 2 buc, șurub Ø4,8×38 – 2 buc, diblu Ø12 – 2 buc, 

diblu Ø8 – 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

   Suporţi de montaj telescopici 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,48   kg 

  Dimensiuni (buc)   1045×140×475   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM100/1000   8595580550448 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM100/1000E   Alcamodul 
 Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru zidirea pe perete portant 

   Pentru WC suspendat, cu volum de clătire de 2/4 l 

 Caracteristici 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Suportul de montaj asigură fi xarea rigidă și sigură a vasului pe perete 

   Dimensiunile și construcţia consolei simplifi că instalarea 

   Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de montaj 1062 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Necesita montaj cu suport pe perete prin utilizarea suporţilor de sprijin M90 

   Material suport de susţinere: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   3,5–  6   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     4   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     2   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     6   l 

  Clătire mică   2–  4   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     2   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Suport montaj 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 2 buc, șurub Ø4,8×38 – 2 buc, diblu Ø12 – 2 buc, 

diblu Ø8 – 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

   Suporţi de montaj telescopici 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,2856   kg 

  Dimensiuni (buc)   1045×140×475   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM100/1000E   8595580550554 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM100/850   Alcamodul 
 Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru zidirea pe perete portant 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Suportul de montaj asigură fi xarea rigidă și sigură a vasului pe perete 

   Dimensiunile și construcţia consolei simplifi că instalarea 

   Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de instalare 862 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Necesita montaj cu suport pe perete prin utilizarea suporţilor de sprijin M90 

   Material suport de susţinere: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Suport montaj 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 2 buc, șurub Ø4,8×38 – 2 buc, diblu Ø12 – 2 buc, 

diblu Ø8 – 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

   Suporţi de montaj telescopici 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,0327   kg 

  Dimensiuni (buc)   1045×140×475   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM100/850   8595580550455 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM115/1000   Renovmodul 
 Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Potrivit pentru renovări 

   Pentru zidirea pe perete portant 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Această soluţie tehnică permite fi xarea pe o suprafaţă imperfectă 

a peretelui,cu o diferenţa de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm 

   Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoara 

   Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de montaj 1062 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Materialul structurii portante: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,7968   kg 

  Dimensiuni (buc)   1045×140×475   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM115/1000   8595580550509 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM115/1000E   Renovmodul 
 Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Potrivit pentru renovări 

   Pentru zidirea pe perete portant 

   Pentru WC suspendat, cu volum de clătire de 2/4 l 

 Caracteristici 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Această soluţie tehnică permite fi xarea pe o suprafaţă imperfectă 

a peretelui,cu o diferenţa de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm 

   Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoara 

   Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

   Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de montaj 1062 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Materialul structurii portante: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   3,5–  6   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     4   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     2   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     6   l 

  Clătire mică   2–  4   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     2   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,8327   kg 

  Dimensiuni (buc)   1045×140×475   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM115/1000E   8595580550547 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM115/1000V   Renovmodul 
 Rezervor WC încastrat cu racord ventilaţie pentru montare 

în zidărie 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru conectare la sistemul de ventilaţie 

    Potrivit pentru renovări 

    Pentru zidirea pe perete portant 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Îndepărtare miros direct din vasul WC 

    poate fi  conectat la un ventilator (nu este inclus) 

    Ventilator recomandat cu fl ux 30 m³/h, la o presiune de 60 Pa și o supapă de 

reţinere, ventilatorul trebuie să fi e poziţionat la o înălţime de cel puţin 1,2 

m de la podea 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Această soluţie tehnică permite fi xarea pe o suprafaţă imperfectă 

a peretelui,cu o diferenţa de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm 

    Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoara 

    Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

    Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Înălţime de montaj 1062 mm 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 125 mm 

    Materialul structurii portante: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

    Cot pentru conectarea la sistemul de ventilaţie 

    Dop pentru acoperirea orifi ciului de evacuare dacă nu este folosit 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,9458   kg 

  Dimensiuni (buc)   1045×140×475   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM115/1000V   8595580550653 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM119/1000   Renovmodul 
 Rezervor WC încastrat pentru zidărie cu acţionare de sus sau 

din faţă 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Potrivit pentru renovări 

    Pentru zidirea pe perete portant 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Această soluţie tehnică permite fi xarea pe o suprafaţă imperfectă 

a peretelui,cu o diferenţa de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm 

    Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoara 

    Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

    Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Înălţime de montaj 1062 mm 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 125 mm 

    Material suport de susţinere: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,2355   kg 

  Dimensiuni (buc)   1040×465×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM119/1000   8595580559847 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM119/850   Renovmodul 
 Rezervor WC încastrat pentru zidărie cu acţionare de sus sau 

din faţă 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Potrivit pentru renovări 

    Pentru zidirea pe perete portant 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Această soluţie tehnică permite fi xarea pe o suprafaţă imperfectă 

a peretelui,cu o diferenţa de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm 

    Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoara 

    Construcţia izolaţiei de polistiren simplifi că procesul de instalare, previne 

formarea condensului pe suprafaţa rezervorului și amortizează vibraţiile din 

rezervor împiedicând propagarea lor în structura clădirii 

    Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Înălţime de instalare 862 mm 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 125 mm 

    Material suport de susţinere: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,0889   kg 

  Dimensiuni (buc)   1040×465×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM119/850   8595580563387 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM101/1120   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-

carton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru de montaj cu susţinere proprie 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,8441   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM101/1120   8595580549398 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 



19

 AM101/1120E   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru instalări uscate (în 

gips-carton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

   Pentru WC suspendat, cu volum de clătire de 2/4 l 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   3,5–  6   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     4   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     2   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     6   l 

  Clătire mică   2–  4   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     2   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru de montaj cu susţinere proprie 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,6405   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM101/1120E   8595580549992 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM101/1120V   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat cu racord ventilaţie pentru instalări 

uscate (în gips-carton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru conectare la sistemul de ventilaţie 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Îndepărtare miros direct din vasul WC 

   poate fi  conectat la un ventilator (nu este inclus) 

   Ventilator recomandat cu fl ux 30 m³/h, la o presiune de 60 Pa și o supapă de 

reţinere, ventilatorul trebuie să fi e poziţionat la o înălţime de cel puţin 1,2 

m de la podea 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru de montaj cu susţinere proprie 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

   Cot pentru conectarea la sistemul de ventilaţie 

   Dop pentru acoperirea orifi ciului de evacuare dacă nu este folosit 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,6676   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM101/1120V   8595580550615 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM101/1000   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-

carton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru de montaj cu susţinere proprie 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,3652   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM101/1000   8595580549961 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM101/850   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-

carton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru de montaj cu susţinere proprie 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,0316   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM101/850   8595580549978 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 



23

 AM118/1000   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-

carton) cu acţionare de sus sau din faţă 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Rezervoare WC încastrate Alca cu acţionare superioară sau frontală 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 125 mm 

    Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   12,2668   kg 

  Dimensiuni (buc)   998×526×178   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM118/1000   8595580559823 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM118/850   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-

carton) cu acţionare de sus sau din faţă 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Rezervoare WC încastrate Alca cu acţionare superioară sau frontală 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 125 mm 

    Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   12,012   kg 

  Dimensiuni (buc)   998×526×178   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM118/850   8595580559830 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM102/1120   Jádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (sistem 

de prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor 

construite din plăci de beton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru instalarea în structuri din lemn 

   Pentru instalare între doi pereţi 

   Pentru renovare apartamente 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Sarcina este transferată la pereţii laterali, lonjeronul este reglabil în plaja 

830–1200 mm 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru cu susţinere proprie și sistem de fi xare între pereţi 830–1200 mm 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   16,3248   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM102/1120   8595580550004 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM102/1120E   Jádromodul 
 Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru instalări uscate 

(sistem de prindere lateral potrivit pentru renovarea 

clădirilor construite din plăci de beton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru instalarea în structuri din lemn 

   Pentru instalare între doi pereţi 

   Pentru renovare apartamente 

   Pentru WC suspendat, cu volum de clătire de 2/4 l 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Sarcina este transferată la pereţii laterali, lonjeronul este reglabil în plaja 

830–1200 mm 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   3,5–  6   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     4   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     2   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     6   l 

  Clătire mică   2–  4   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     2   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru cu susţinere proprie și sistem de fi xare între pereţi 830–1200 mm 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   16,2582   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM102/1120E   8595580550530 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM102/1120V   Jádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate cu racord 

ventilaţie (sistem de prindere lateral potrivit pentru 

renovarea clădirilor construite din plăci de beton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru conectare la sistemul de ventilaţie 

   Pentru instalarea în structuri din lemn 

   Pentru instalare între doi pereţi 

   Pentru renovare apartamente 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Îndepărtare miros direct din vasul WC 

   poate fi  conectat la un ventilator (nu este inclus) 

   Ventilator recomandat cu fl ux 30 m³/h, la o presiune de 60 Pa și o supapă de 

reţinere, ventilatorul trebuie să fi e poziţionat la o înălţime de cel puţin 1,2 

m de la podea 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Sarcina este transferată la pereţii laterali, lonjeronul este reglabil în plaja 

830–1200 mm 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru cu susţinere proprie și sistem de fi xare între pereţi 830–1200 mm 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

   Cot pentru conectarea la sistemul de ventilaţie 

   Dop pentru acoperirea orifi ciului de evacuare dacă nu este folosit 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   16,3556   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM102/1120V   8595580550639 
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 AM102/1000   Jádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (sistem 

de prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor 

construite din plăci de beton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru instalarea în structuri din lemn 

   Pentru instalare între doi pereţi 

   Pentru renovare apartamente 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Sarcina este transferată la pereţii laterali, lonjeronul este reglabil în plaja 

830–1200 mm 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru cu susţinere proprie și sistem de fi xare între pereţi 830–1200 mm 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   15,9829   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM102/1000   8595580550660 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM102/850   Jádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (sistem 

de prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor 

construite din plăci de beton) 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

   Pentru instalarea în structuri din lemn 

   Pentru instalare între doi pereţi 

   Pentru renovare apartamente 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Sarcina este transferată la pereţii laterali, lonjeronul este reglabil în plaja 

830–1200 mm 

   După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

   Adâncime de instalare 125 mm 

   Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru cu susţinere proprie și sistem de fi xare între pereţi 830–1200 mm 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   15,6493   kg 

  Dimensiuni (buc)   1130×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM102/850   8595580550677 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM116/1120   Solomodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (susţinere 

proprie) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru o grosime a pardoselii de 0–150 mm 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

    Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–45 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 200 mm 

    Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   20,5019   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×220×525   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM116/1120   8595580550516 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM101/1500L   Medic Assistant 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate, înălţime 

ajustabilă – destinat persoanelor cu mobilitate redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru instalarea pe pardoseală fi nisată 

    Pentru montare în faţa unui perete portant sau într-o structură gips-carton – 

pentru persoanele cu mobilitate redusă 

    Pentru reglarea înălţimii vasului WC, în intervalul de până la 300 mm 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Construcţia cadrului pentru instalare în gips-carton, în faţa unui perete de 

susţinere cu un panou de acoperire din oţel inoxidabil 

    Sistemul instalat este acoperit cu un panou din oţel inoxidabil 316L și nu este 

nevoie de nici un element de fi xare sau de ancorare suplimentare 

    Mecanism electric de acţionare , care permite reglarea înălţimii vasului de 

WC, în intervalul de la 300 mm 

    Mânere pliabile cu panou de control electronic, care permite clătirea dublă și 

ajustarea înălţimii vasului de toaletă 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Montarea pe perete cu adâncime reglabila in intervalul 276–326 mm 

    Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină pentru vasul WC     400   kg 

  Clătire mare   2–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordarea la apă din spate cu ajutorul supapei de unghi     G 3/8  " 

  Mânere cu sarcină operaţională     200   kg 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Sursa de alimentare 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2500 mA         

  Clătire mică   2–  9   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,15–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Panou de acoperire din oţel inoxidabil AISI 316L rezistent (1.4404) 

    Mecanism electric de acţionare 

    Două mânere pliabile cu mecanism electric de acţionare 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 6 buc, dibluri Ø12 – 6 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură interioară, evacuare polipropilena, garnitură de etanșare, capac de 

instalare 

    Garnitura de etanșare la evacuare, conector de polipropilenă, garnitură 

conector, instalare capac 

    Conexiune fl exibilă la evacuare, inclusiv grilajul de ghidare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   105,802   kg 

  Dimensiuni (buc)   1686×835×654   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 1   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM101/1500L   8595580554828 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM101/1300H   Sádromodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-

carton) destinat persoanelor cu mobilitate redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

    Pentru montaj mânere de susţinere 

    Pentru utilizare cu clătire de la distanţă sau cu senzor 

    Pentru montare în faţa unui perete portant sau într-o structură gips-carton – 

pentru persoanele cu mobilitate redusă 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Cadru pentru WC suspendat, cu plăci pentru instalarea suporţilor pentru 

persoanele cu mobilitate redusă 

    Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

    Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 125 mm 

    Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină pentru instalarea vasului Wc suspendat pe 

cadru încastrat 

    400   kg 

  Greutate suportată de mânere     200   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   30,9555   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×145×520   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 10   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM101/1300H   8595580553920 

 Rezervoare WC încastrate 

 Catalog tehnic 
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 AM116/1300H   Solomodul 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (susţinere 

proprie) destinat persoanelor cu mobilitate redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm 

    Pentru montaj mânere de susţinere 

    Pentru persoanele cu mobilitate redusă cu recomandarea utilizării sistemului 

de clătire acţionat de la distanţă sau cu senzor 

    Pentru spatii deschise – nu necesită structură de susţinere 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu 

o rază de 0–200 mm 

    Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

    Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadru pentru vas de toaletă suspendat într-o zonă open space si plăci pentru 

instalarea mânerelor pentru persoanele cu handicap 

    Cadru de montaj pentru construcţiile din gips-carton 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Potrivit pentru montaj în cazul acţionarii programate sau cu senzor 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de instalare 200 mm 

    Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

    Plăci pentru instalarea suporţilor pentru persoanele cu mobilitate redusă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   46,0403   kg 

  Dimensiuni (buc)   1010×1285×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 5   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM116/1300H   8595580550585 

 Rezervoare WC încastrate 
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 AM1112   Basicmodul Slim 
 Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru folosire cu vas WC de pardoseală 

   Pentru montaj pe perete - adâncime de instalare doar 84 mm 

 Caracteristici 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de montaj 1070 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–60 mm 

   Adâncime de instalare 84 mm 

   Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub combi Ø8×120 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc, șuruburi 5×40, 

diblu Ø8 

   Set racord Ø40 pentru conectarea vasului de toaletă la rezervor 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   5,2697   kg 

  Dimensiuni (buc)   965×515×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM1112   8595580550981 

 Rezervoare WC încastrate Slim 

 Catalog tehnic 
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 AM1115/1000   Renovmodul Slim 
 Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie 

 Aplicaţie 

   Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

   Potrivit pentru renovări 

   Pentru montare în zidărie și pereţi portanţi, adâncime de instalare doar 

86 mm 

   Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

   Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi  setat la opt poziţii 

între 0–93 mm 

   Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

   Această soluţie tehnică permite fi xarea pe o suprafaţă imperfectă 

a peretelui,cu o diferenţa de planeitate acceptată în intervalul de 50 mm 

   Suport galvanizat cu patru balamale pentru instalare ușoara 

   Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

   Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

   Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

   Întreţinere simplă fără scule 

   Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

   Partea de polistiren detașabilă permite accesul facil în timpul instalării 

   Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

   Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

   Înălţime de montaj 1070 mm 

   Adâncime de instalare reglabilă 20–60 mm 

   Adâncime de instalare 86 mm, cu un cot de evacuare 125 mm 

   Materialul structurii portante: metal galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

   Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

   Cadru galvanizat, inclusiv suportul de montaj 

   Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

   Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

   Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

   Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

   Cot evacuare HT90 / 90/110 polipropilenă 

   Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

   Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

   Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

   Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,8337   kg 

  Dimensiuni (buc)   1086×528×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM1115/1000   8595580551292 

 Rezervoare WC încastrate Slim 
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 AM1101/1200   Sádromodul Slim 
 Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-

carton) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 

230 mm 

    Pentru o grosime a pardoselii între 0–100 mm 

    Pentru instalarea în faţa unui perete portant sau într-o structură gips-carton, 

adâncime de instalare 84 mm 

    Pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Marcaje vizibile atât pentru axul central și nivel 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Compatibile cu toate clapetele de acţionare ALCA 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–60 mm 

    Adâncime de instalare 84 mm 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–100 mm 

    Material cadru: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,5   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø 8×60 – 8 buc, dibluri Ø12 – 8 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot evacuare Slim HT90/90/110 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în 

timpul instalării 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   16,4478   kg 

  Dimensiuni (buc)   1210×140×590   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  AM1101/1200   8595580551384 

 Rezervoare WC încastrate Slim 

 Catalog tehnic 
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 WC ALCA    
 Vas WC suspendat 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe rezervoare încastrate 

    Pentru montare pe perete 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Suporţi fi xare 180 mm 

    Compatibil cu capacele WC A60, A601, A602, A603, A604 

    Clătire mare 

    Material: ceramica 

 Parametrii tehnici 

  Volumul de spălare     3/6   l 

 Conţinutul pachetului 

    Vas toaletă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   15   kg 

  Dimensiuni (buc)   645×430×380   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 12   buc 

 Cod produs  EAN 

  WC ALCA   4810531099796 

 WS ALCA    
 Chiuvetă tehnică cu grătar 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe rezervoare încastrate 

    Pentru montare pe perete 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Suporţi fi xare 180 mm 

    Clătire mare 

    Vas WC cu grătar pentru chiuvetă tehnicaă cu posibilitatea de conectare la 

sistemele de spălare 

    Material: ceramica 

 Parametrii tehnici 

  Volumul de spălare     3/6   l 

 Conţinutul pachetului 

    Chiuvetă tehnică 

    Grătar 

    Balamale 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   15   kg 

  Dimensiuni (buc)   640×390×440   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 12   buc 

 Cod produs  EAN 

  WS ALCA   8595580545758 
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 WC Alca MEDIC    
 Vas WC suspendat destinat persoanelor cu mobilitate 

redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru persoane cu dizabilităţi și persoanele cu mobilitate redusă 

    Pentru instalarea pe rezervoare încastrate 

    Pentru montare pe perete 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Suporţi fi xare 180 mm 

    Clătire mare 

    Material: ceramica 

 Conţinutul pachetului 

    Vas toaletă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   31,15   kg 

  Dimensiuni (buc)   700×355×400   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 6   buc 

 Cod produs  EAN 

  WC Alca MEDIC   8595580504915 

 WC RIMFLOW    
 Vas WC suspendat 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe rezervoare încastrate 

    Pentru montare pe perete 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Fără inel WC – pentru întreţinere și curăţare ușoară 

    Suporţi fi xare 180 mm 

    Compatibil cu capacele WC A601–A606, A60, A64, A66, A67SLIM 

    Clătire mare 

    Material: ceramica 

 Parametrii tehnici 

  Volumul de spălare     3/6   l 

 Conţinutul pachetului 

    Vas toaletă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   16,35   kg 

  Dimensiuni (buc)   555×390×365   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  WC RIMFLOW   8595580558192 

 Articole sanitare 

 Catalog tehnic 
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 AC01    
 Bideu TREND 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea pe un cadru de bideu 

    Pentru montare pe perete 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Suporţi fi xare 180 mm 

    Material: ceramica 

 Conţinutul pachetului 

    Bideu 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   19,65   kg 

  Dimensiuni (buc)   550×385×375   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 6   buc 

 Cod produs  EAN 

  AC01   8595580501303 

 P128    
 Ventilator pentru rezervor WC încastrat cu racord ventilaţie 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoarele WC încastrate AM115/1000V, AM101/1120V, AM102/1120V 

    Pentru extracţia mirosurilor neplăcute din vasul de toaletă 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Îndepărtare miros direct din vasul WC 

    Material: plastic 

 Parametrii tehnici 

  Putere de extracţie a aerului: 52 m³/h         

  Gradul de protecţie IP4         

           

 Conţinutul pachetului 

    Ventilator + set de conectori, după cum se vede mai sus 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,005   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×225×125   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   7 / 112   buc 

 Cod produs  EAN 

  P128   8595580558215 

 Articole sanitare 
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 P115    
 Regulator fl ux apă 

 Aplicaţie 

    Pentru mecanismele de clătire A06, A06E, A02, A03, A05, A07, A2000 

    Pentru rezervoare încastrate Alcaplast (excepţie Slim) 

    Pentru a reduce fl uxul de apă la clătirea vasului WC 

 Caracteristici 

    Patru opţiuni de reglare a debitului de apă cu 5%, 15%, 25% sau 35% 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Controlul debitului   1,65–  2,5   l/s 

 Conţinutul pachetului 

    Regulator 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0195   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×30×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 3200   buc 

 Cod produs  EAN 

  P115   8595580550707 

 P103    
 Racord de alimentare G1/2" 

 Aplicaţie 

    Pentru alimentarea cu apă a vaselor bideu sau bideu-spray 

 Caracteristici 

    Poate fi  montat pe partea dreapta sau stânga a cadrului 

    Poziţia poate fi  reglată pe orizontală 

    Poate fi  instalat pe modelele de montaj cadru A113 și A114 

    Poate fi  instalat pe modelele de rezervoare AM115, AM101, AM102 și AM116 

    Material: oţel vopsit 

 Conţinutul pachetului 

    Racord de alimentare cu apă G1/2" 

    Două șuruburi de fi xare și piuliţe 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1674   kg 

  Dimensiuni (buc)   70×50×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P103   8595580539283 

 M9006    
 Cot WC fl exibil DN90/110 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Conexiune diametrul 90×100/120 mm 

    Lungime reglabilă de 230–450 mm 

    Conectare ușoară chiar și în locuri greu accesibile 

    Compatibil cu toate tipurile de cadre montaj Alcaplast 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord fl exibil cu garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,429   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×120×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  M9006   8595580512644 

 Catalog tehnic 

 Rezervoare WC încastrate – accesorii 
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 M906    
 Cot de scurgere complet DN90/110 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Pentru a conecta un vas WC suspendat la ţevile de scurgere verticale 

 Caracteristici 

    Material: polietilena 

 Conţinutul pachetului 

    Cot evacuare Ø90/110 mm 

    Garnitură 

    Colier fi xare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3996   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×120×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  M906   8595580501891 

 M908    
 Cot de scurgere complet DN90/90 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Pentru a conecta un vas WC suspendat la ţevile de scurgere verticale 

 Caracteristici 

    Material: polietilena 

 Conţinutul pachetului 

    Cot evacuare DN90/90 

    Garnitură 

    Colier fi xare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3376   kg 

  Dimensiuni (buc)   245×180×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  M908   8595580501907 

 M907    
 Reducţie completă DN90/110 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Pentru trecerea de la DN90 la DN110 

 Caracteristici 

    Material: polietilena 

 Conţinutul pachetului 

    Reducţie DN90/ 110 

    Garnitură 

    Colier fi xare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1289   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×110×98   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 960   buc 

 Cod produs  EAN 

  M907   8594045937121 
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 Rezervoare WC încastrate – accesorii 



42

 M909    
 Cot dublu 90° cu garnitură de etanşare pentru vas WC 

suspendat 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Pentru instalare în structuri de gips-carton 

    Pentru a instalarea a doua vase WC suspendate spate în spate, folosind 

aceeași evacuare 

 Caracteristici 

    Material: polietilena 

 Conţinutul pachetului 

    Dublu cot evacuare Ø90/110 mm 

    Garnitură 2 buc 

    Colier fi xare 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,64   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×280×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  M909   8595580501914 

 MS906    
 Cot de scurgere complet DN90/110 pentru rezervor Slim 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasele WC suspendate, rezervoare îngropate Slim, la 

conducta de evacuare 

 Caracteristici 

    Două opţiuni de conectare – din lateral sau drept 

    Puteţi ajusta lungimea după cum este necesar 

    Piese individuale sunt lipite cu adeziv PVC 

    Compatibil cu AM1101/1200 

    Material: PVC 

 Conţinutul pachetului 

    Cot evacuare Slim sus/jos 

    Racord SLIM pentru evacuare care nu depășește grosimea de instalare 

a rezervorului 

    Reducţie Slim DN110 

    Garnitură redusă DN90/100 

    Garnitură universală DN90 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1874   kg 

  Dimensiuni (buc)   170×158,5×130   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  MS906   8595580506940 

 Catalog tehnic 

 Rezervoare WC încastrate – accesorii 
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 M900    
 Set accesorii complet 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Set pentru conectarea WC-ului la admisie și evacuare 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă, galvanizate 

 Conţinutul pachetului 

    Racord pentru conectarea vasului WC suspendat la evacuare, polipropilenă, 

Ø90 mm, garnituri incluse 

    Mufa pentru conectarea unui WC suspendat la alimentarea cu apă din 

rezervor, PP, Ø45 mm, garnituri incluse 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7655   kg 

  Dimensiuni (buc)   200×133×133   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  M900   8595580514266 

 M9000    
 Set racorduri prelungire vas WC pentru persoane cu 

mobilitate redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Set pentru conectarea WC-ului extins la admisie și la scurgere 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă, galvanizate 

 Conţinutul pachetului 

    Racord pentru conectarea vasului WC suspendat la evacuare, polipropilenă, 

Ø90 mm, garnituri incluse 

    Mufa pentru conectarea unui WC suspendat la alimentarea cu apă din 

rezervor, PP, Ø45 mm, garnituri incluse 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,032   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×133×133   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  M9000   8595580503963 

 M901    
 Garnitură de alimentare + inserţie pliată 45×58×25 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Pentru a conectarea la admisie a unui vas WC suspendat 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Mufa pentru conectarea unui WC suspendat la alimentarea cu apă din 

rezervor, polipropilenă, Ø45 mm 

    Garnitură 

    Inserţie din carton ondulat 45×58×25 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1006   kg 

  Dimensiuni (buc)   200×58×58   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  M901   8595580501853 

 Rezervoare WC încastrate – accesorii 
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 M147    
 Racord prelungire vas WC pentru persoane cu mobilitate 

redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Pentru a conecta un vas WC extins la rezervorul încastrat în perete 

    Pentru a extinde conexiunea la reţeaua de apă a unui wc suspendat 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Mufa pentru conectarea unui WC suspendat la alimentarea cu apă din 

rezervor, polipropilenă, Ø45 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1098   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×45×45   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 2100   buc 

 Cod produs  EAN 

  M147   8595580515577 

 M902    
 Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură de fi ting 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Conector intre ţeava de scurgere și vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord pentru conectarea vasului WC suspendat la evacuare, polipropilenă, 

Ø90 mm, garnituri incluse 

    Garnitură 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3236   kg 

  Dimensiuni (buc)   200×133×133   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  M902   8595580501860 

 M148    
 Racord prelungire vas WC pentru persoane cu mobilitate 

redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate 

    Pentru a conecta un vas WC extins la conducta de evacuare 

    Pentru a extinde conexiunea la ţeava de scurgere pentru vas wc suspendat 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord pentru conectarea vasului WC suspendat la evacuare, polipropilenă, 

Ø90 mm, garnituri incluse 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4875   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×90×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  M148   8595580500436 

 Rezervoare WC încastrate – accesorii 

 Catalog tehnic 
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 M90    
 Suporţi pentru rezervoare încastrate 

 Aplicaţie 

    Pentru sistemele încastrate AM100 și AM115 

 Caracteristici 

    Vă permite să instalaţi sistemele AM100 și AM115 fără zidărie dedesubt 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Conţinutul pachetului 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 2 buc, dibluri Ø12 – 2 buc 

    Pereche de picioare 

    Piuliţă și șaibă pentru fi xarea rezervorului 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9324   kg 

  Dimensiuni (buc)   450×50×125   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  M90   8594045936339 

 P118    
 Suporţi prelungire pentru rezervoare încastrate 

 Aplicaţie 

    Pentru clădirile cu au un strat mai gros de izolaţie termică 

    Pentru a mări înălţimea rezervorului WC încastrat 

    Pentru sistemele încastrate AM101, AM102 și AM1101 

 Caracteristici 

    Opţiune de reglare a înălţimii de instalare a sistemului de pre-perete de 

40 cm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Conţinutul pachetului 

    Picioare 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9314   kg 

  Dimensiuni (buc)   600×100×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P118   8595580551629 

 M918    
 Adaptor pentru fi xare în colţuri 

 Aplicaţie 

    Pentru fi xarea cadrelor de montaj și rezervoarelor WC încastrate în colţuri 

 Caracteristici 

    Material: plastic, oţel galvanizat, oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Adaptor de colţ 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, doage Ø12 – 4 buc, piuliţă M10 – 4 buc, 

șaibă Ø8 – 4 pcs 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3288   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×80×30   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  M918   8595580500276 

 Rezervoare WC încastrate – accesorii 
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 M91    
 Garnitură fonica pentru vas WC suspendat si bideu 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea vaselor ceramice cu distanta intre orifi ciile pentru bolţuri de 

180 mm și 230 mm 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    Pentru WC și bideu suspendate 

 Caracteristici 

    Împiedică propagarea vibraţiilor către perete 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0527   kg 

  Dimensiuni (buc)   420×370×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   150 / 600   buc 

 Cod produs  EAN 

  M91   8594045933024 

 M910    
 Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu 

accesorii incluse (capac alb) 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea vaselor ceramice cu distanta intre orifi ciile pentru bolţuri de 

180 mm și 230 mm 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    Pentru WC și bideu suspendate 

 Caracteristici 

    Împiedică propagarea vibraţiilor către perete 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

    Inserţie placă izolatoare 2 buc 

    Șaibă 2 buc 

    Piuliţă M13 – 2 buc 

    Piuliţă 2 buc 

    Capace – 2 buc (alb) 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0998   kg 

  Dimensiuni (buc)   420×370×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  M910   8594045937749 

 Garnituri fonice 

 Catalog tehnic 
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 M910CR    
 Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu 

accesorii incluse (capac cromat) 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea vaselor ceramice cu distanta intre orifi ciile pentru bolţuri de 

180 mm și 230 mm 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    Pentru WC și bideu suspendate 

 Caracteristici 

    Împiedică propagarea vibraţiilor către perete 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

    Inserţie placă izolatoare 2 buc 

    Șaibă 2 buc 

    Piuliţă M13 – 2 buc 

    Piuliţă 2 buc 

    Capac cromat 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2016   kg 

  Dimensiuni (buc)   420×370×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  M910CR   8595580503000 

 M930    
 Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu 

accesorii incluse (capac alb) 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea vaselor ceramice cu distanta intre orifi ciile pentru bolţuri de 

180 mm și 230 mm 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    Pentru WC și bideu suspendate 

 Caracteristici 

    Împiedică propagarea vibraţiilor către perete 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

    Inserţie placă izolatoare 2 buc 

    Șaibă 2 buc 

    Piuliţă M13 – 2 buc 

    Piuliţă 2 buc 

    Capace – 2 buc (alb) 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1066   kg 

  Dimensiuni (buc)   420×400×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  M930   8595580503031 

 Garnituri fonice 
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 M930CR    
 Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu 

accesorii incluse (capac cromat) 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea vaselor ceramice cu distanta intre orifi ciile pentru bolţuri de 

180 mm și 230 mm 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    Pentru WC și bideu suspendate 

 Caracteristici 

    Împiedică propagarea vibraţiilor către perete 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

    Inserţie placă izolatoare 2 buc 

    Șaibă 2 buc 

    Piuliţă M13 – 2 buc 

    Piuliţă 2 buc 

    Capac cromat 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2128   kg 

  Dimensiuni (buc)   420×400×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  M930CR   8595580503048 

 M920    
 Garnitură fonică pentru vas WC si bideu 

 Aplicaţie 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    WC stativ și bideu 

 Caracteristici 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0637   kg 

  Dimensiuni (buc)   600×280×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   150 / 600   buc 

 Cod produs  EAN 

  M920   8595580501945 

 Garnituri fonice 

 Catalog tehnic 
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 M940    
 Garnitură fonică pentru lavoar 

 Aplicaţie 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    Pentru rezervor suspendat cu dimensiuni de până la 700 mm 

 Caracteristici 

    Împiedică propagarea vibraţiilor către perete 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0677   kg 

  Dimensiuni (buc)   700×250×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   150 / 600   buc 

 Cod produs  EAN 

  M940   8595580503024 

 M950    
 Garnitură fonică pentru pisoar 

 Aplicaţie 

    Pentru a compensa inegalităţile dintre ceramică și gresie 

    Pentru urinal suspendat 

 Caracteristici 

    Împiedică propagarea vibraţiilor către perete 

    Fără efect de memorie 

    Pur și simplu decupaţi forma elementului de montat 

    Material: XPLE 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură fonică 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1354   kg 

  Dimensiuni (buc)   700×500×5,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  M950   8595580503147 

 Garnituri fonice 
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 A104/1200    
 Cadru de montaj pentru lavoar 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru chiuvetă suspendată 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Marjă de reglare alimentare cu apă 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,3358   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104/1200   8594045936322 

 A104/1120    
 Cadru de montaj pentru lavoar 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru chiuvetă suspendată 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Marjă de reglare alimentare cu apă 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   8,342   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×82×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104/1120   8595580551544 

 Catalog tehnic 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 
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 A104A/1200    
 Cadru de montaj pentru lavoar și baterie 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

    Pentru chiuvetă suspendată 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Șină pivotantă pentru fi xarea pe perete cu marjă de reglare între 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   10,1397   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104A/1200   8595580500627 

 A104A/1120    
 Cadru de montaj pentru lavoar și baterie 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

    Pentru chiuvetă suspendată 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Șină pivotantă pentru fi xarea pe perete cu marjă de reglare între 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,1422   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×82×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104A/1120   8595580552671 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 
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 A104AVS/1200    
 Cadru de montaj pentru lavoar si baterie incastrată, cu sifon 

inclus 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

    Pentru lavoar suspendat cu sifon încorporat 

 Caracteristici 

    Sifonul integrat încorporat este inclus 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Marjă de reglare alimentare cu apă 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

  Sifon anti miros     50   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Sifon integrat A873 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,503   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104AVS/1200   8595580523008 

 A104AVS/1120    
 Cadru de montaj pentru lavoar si baterie incastrată, cu sifon 

inclus 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

    Pentru lavoar suspendat cu sifon încorporat 

 Caracteristici 

    Sifonul integrat încorporat este inclus 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Marjă de reglare alimentare cu apă 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

  Sifon anti miros     50   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Sifon integrat A873 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   6,614   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×82×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104AVS/1120   8595580552688 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 

 Catalog tehnic 
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 A104B/1200    
 Cadru de montaj pentru baterie 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Șină pivotantă pentru fi xarea pe perete cu marjă de reglare între 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   8,2785   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104B/1200   8595580522902 

 A104B/1120    
 Cadru de montaj pentru baterie 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Șină pivotantă pentru fi xarea pe perete cu marjă de reglare între 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,2847   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×82×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104B/1120   8595580552695 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 
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 A104PB/1120    
 Cadru de montaj pentru baterie incastrată 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Placă de montare pentru baterie ascunsă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,7348   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104PB/1120   8595580546540 

 A104/1000    
 Cadru de montaj pentru lavoar 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru chiuvetă suspendată 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Marjă de reglare alimentare cu apă 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,8799   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104/1000   8595580500634 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 

 Catalog tehnic 
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 A104/850    
 Cadru de montaj pentru lavoar 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru chiuvetă suspendată 

 Caracteristici 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de reglare lavoar între 80–280 mm 

    Marjă de reglare alimentare cu apă 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru lavoare: șurub M10×100 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,4637   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A104/850   8595580500641 

 A105/1200    
 Cadru de montaj pentru bideu 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru bideu suspendat cu prinderea de 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Suporţi alimentare cu apă 55–145 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru bideu: tijă fi letată M12 – 4 buc, șaibe – 2 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,7195   kg 

  Dimensiuni (buc)   1190×523×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  A105/1200   8594045936568 
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 A105/1120    
 Cadru de montaj pentru bideu 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru bideu suspendat cu prinderea de 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Suporţi alimentare cu apă 55–145 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru bideu: tijă fi letată M12 – 4 buc, șaibe – 2 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,8373   kg 

  Dimensiuni (buc)   1190×90×523   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 18   buc 

 Cod produs  EAN 

  A105/1120   8595580552701 

 A105/1000    
 Cadru de montaj pentru bideu 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru bideu suspendat cu prinderea de 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Suporţi alimentare cu apă 55–145 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru bideu: tijă fi letată M12 – 4 buc, șaibe – 2 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   10,9313   kg 

  Dimensiuni (buc)   1190×523×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  A105/1000   8595580500658 
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 A105/850    
 Cadru de montaj pentru bideu 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru bideu suspendat cu prinderea de 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Suporţi alimentare cu apă 55–145 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru bideu: tijă fi letată M12 – 4 buc, șaibe – 2 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   10,4653   kg 

  Dimensiuni (buc)   1190×523×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  A105/850   8595580500672 
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 A105/450    
 Cadru de montaj pentru bideu 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montare robinet 

    Pentru bideu suspendat cu prinderea de 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Suporţi alimentare cu apă 55–145 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru bideu: tijă fi letată M12 – 4 buc, șaibe – 2 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   8,724   kg 

  Dimensiuni (buc)   520×450×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 20   buc 

 Cod produs  EAN 

  A105/450   8595580500665 
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 A106/1200    
 Cadru de montaj pentru suport montare mâner pentru 

persoane cu handicap 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Mâner pentru persoane cu dizabilităţi 

 Caracteristici 

    Placă de montare pentru mâner realizat din placaj rezistent la apa 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     200   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Placă montaj pentru instalarea de mânere pentru persoanele cu handicap 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,1525   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A106/1200   8595580514617 

 A106/1120    
 Cadru de montaj pentru suport montare mâner pentru 

persoane cu handicap 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Mâner pentru persoane cu dizabilităţi 

 Caracteristici 

    Placă de montare pentru mâner realizat din placaj rezistent la apa 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     200   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Placă montaj pentru instalarea de mânere pentru persoanele cu handicap 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,2151   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A106/1120   8595580552718 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 

 Catalog tehnic 
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 A107/1200    
 Cadru de montaj pentru urinal 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montarea unui sistem de clătire cu presiune 

    Pentru urinal suspendat 

 Caracteristici 

    Pentru conectarea sistemului de clătire sub presiune ATS001 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de montare pentru urinal de 80–280 mm 

    Racordarea la apă reglabilă 0–125 mm de la centru 

    Evacuare reglabila 0–110 mm de la centru 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru montare urinal: șurub M10 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,7809   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A107/1200   8594045937220 

 A107/1120    
 Cadru de montaj pentru urinal 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru montarea unui sistem de clătire cu presiune 

    Pentru urinal suspendat 

 Caracteristici 

    Pentru conectarea sistemului de clătire sub presiune ATS001 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de montare pentru urinal de 80–280 mm 

    Racordarea la apă reglabilă 0–125 mm de la centru 

    Evacuare reglabila 0–110 mm de la centru 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru montare urinal: șurub M10 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   8,7871   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×82×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A107/1120   8595580552725 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 
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 A107S/1200    
 Cadru de montaj pentru urinal și senzor 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru sistemul de clătire automat (senzor), pe peretele portant sau într-o 

structură gips-carton 

    Pentru urinal suspendat 

 Caracteristici 

    Sistem de fi xare senzor universal – compatibil și cu alte tipuri de senzori 

    Înălţime reglabilă 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Marjă de montare pentru urinal de 80–280 mm 

    Racordarea la apă reglabilă 0–125 mm de la centru 

    Ţeavă de evacuare reglabilă 0–110 mm de centrul 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Set de fi xare pentru montare urinal: șurub M10 – 2 buc 

    Capace mascare pentru setul de fi xare 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

    Suport pentru montarea senzorului 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,9233   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×410×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A107S/1200   8595580500689 

 A108/1300    
 Cadru de montaj pentru chiuvetă tehnică și baterie 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

    Pentru chiuvetă tehnică suspendată cu marjă de fi xare a diblurilor până la 420 

de mm 

 Caracteristici 

    Placă de montare pentru chiuvetă tehnică fabricată din placaj rezistent la apă 

    Înălţime reglabilă 

    Pentru fi xarea accesoriilor 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Șină pivotantă pentru fi xarea pe perete cu marjă de reglare între 65–150 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru cu auto-susţinere cu profi l C 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Cot evacuare HT50 cu izolaţie 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   12,8705   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×510×82   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  A108/1300   8595580522735 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 

 Catalog tehnic 
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 A108F/1500    
 Cadru de montaj cu rezervor pentru chiuvete tehnice cu 

evacuare de DN90/110 și baterie 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru chiuvete tehnice suspendate cu o distanţă intre șuruburile de fi xare 

până la 420 mm și evacuare Ø90/110 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

 Caracteristici 

    Pentru fi xarea accesoriilor 

    Rezervorul incorporat permite clătirea chiuvetei 

    Înălţime reglabilă 

    Șină pivotantă pentru fi xarea pe perete cu marjă de reglare între 65–150 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de montaj 125 mm, cu cot evacuare de 160 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,6   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot de evacuare Ø90/110 cu garnitură 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   17,3481   kg 

  Dimensiuni (buc)   1460×155×530   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 10   buc 

 Cod produs  EAN 

  A108F/1500   8595580540517 
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 A108F/1100    
 Cadru de montaj cu rezervor pentru chiuvete tehnice cu 

evacuare de DN90/110 și baterie 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru chiuvete tehnice suspendate cu o distanţă intre șuruburile de fi xare 

până la 420 mm și evacuare Ø90/110 

    Pentru fi xare obiecte sanitare 

 Caracteristici 

    Pentru fi xarea accesoriilor 

    Rezervorul incorporat permite clătirea chiuvetei 

    Înălţime reglabilă 

    Șină pivotantă pentru fi xarea pe perete cu marjă de reglare între 65–150 mm 

    Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 

Mepla 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 

necesară altă fi xare sau ancorare suplimentară 

    Izolaţia de polistiren previne formarea condensului pe suprafaţa rezervorului, 

amortizează vibraţiile din rezervor și previne propagarea lor în structura 

clădirii 

    Acţionare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 

    Întreţinere simplă fără scule 

    Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus 

    Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% 

etanșeitate 

    Capacul de deschidere de serviciu simplifi că asamblarea și împiedică 

pătrunderea umezelii și a impurităţilor 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm 

    Adâncime de montaj 125 mm, cu cot evacuare de 160 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj     G1/2  " 

  Volumul de apă în cisterne     9   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Presiune apă suportată   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune apă recomandată   0,3–  0,6   MPa 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Conectori de 1/2" pentru robinet colţar Schell 1/2"–3/8" 

    Șurub pentru fi xare mecanism 2 buc 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot de evacuare Ø90/110 cu garnitură 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Garnitură de alimentare + garnitură etanșare 

    Garnitură de scurgere + fi ting + garnitură pentru fi ting 

    Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   15,8606   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×145×530   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  A108F/1100   8595580542139 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 

 Catalog tehnic 
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 A113/1200    
 Cadru de montaj pentru vas WC suspendat kombi 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru vas wc suspendat combi 

 Caracteristici 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Pregătit pentru conexiune la reţeaua de apă 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot evacuare HT90/110 polipropilenă 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,2567   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×530×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  A113/1200   8594045934656 

 A113/1120    
 Cadru de montaj pentru vas WC suspendat kombi 

 Aplicaţie 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru vas wc suspendat combi 

 Caracteristici 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Pregătit pentru conexiune la reţeaua de apă 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot evacuare HT90/110 polipropilenă 

    Fitinguri de conectare G1/2"–G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,1765   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×145×530   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  A113/1120   8595580552732 
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 A114/1200    
 Cadru de montaj pentru vas WC suspendat 

 Aplicaţie 

    Pentru a utiliza clătirea cu presiune 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru WC suspendat cu marjă de fi xare între 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    În pachet este inclus un racord pentru conectarea la senzor sau robinetul de 

clătire manuală 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot evacuare HT90/110 polipropilenă 

    Alimentarea cu apă la WC cu ţeavă Ø40 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   12,6007   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×530×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  A114/1200   8595580500696 

 A114/1120    
 Cadru de montaj pentru vas WC suspendat 

 Aplicaţie 

    Pentru a utiliza clătirea cu presiune 

    Pentru montare pe perete portant sau pentru construcţii din gips-carton 

    Pentru WC suspendat cu marjă de fi xare între 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    În pachet este inclus un racord pentru conectarea la senzor sau robinetul de 

clătire manuală 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Cot evacuare HT90/110 polipropilenă 

    Alimentarea cu apă la WC cu ţeavă Ø40 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,3765   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×145×530   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  A114/1120   8595580552749 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 

 Catalog tehnic 
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 A114S/1200    
 Cadru de montaj pentru vas WC suspendat și senzor 

 Aplicaţie 

    Acţionare automată – senzor 

    Pentru montare pe perete portant sau gips-carton, pregătit pentru montajul 

senzorului 

    Pentru WC suspendat cu marjă de fi xare între 180 mm sau 230 mm 

 Caracteristici 

    Sistem de fi xare senzor universal – compatibil și cu alte tipuri de senzori 

    Cadrul permite fi xarea pe structură din gips-carton, în faţa peretelui portant 

    Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm 

    Dotat cu un racord de DG1/2" pentru conectarea la bideu 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Test de sarcină     400   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Cadru de montaj cu susţinere proprie 

    Suport pentru montarea senzorului 

    Set de fi xare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc 

    Pachet pentru fi xarea vas WC: tijă fi letată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 

2 buc, piuliţe – 2 buc, protector fi r – 2 buc 

    Ţeava clătire Ø40 

    Alimentarea cu apă la WC cu ţeavă Ø40 

    Cot evacuare HT90/110 polipropilenă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,2026   kg 

  Dimensiuni (buc)   1195×530×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 15   buc 

 Cod produs  EAN 

  A114S/1200   8595580518585 

 A117B    
 Cadru de montaj pentru baterie în structuri de gips-carton 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta obiectele sanitare 

    Pentru instalare în structuri de gips-carton 

 Caracteristici 

    Cadru cu profi l C 

    Bară transversală reglabilă pe înălţime 

    Șină glisantă cu marjă de fi xare între 60–240 mm 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Fitinguri de conectare     G1/2  " 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Tranziţie de la DG la G1/2" 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9108   kg 

  Dimensiuni (buc)   370×80×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  A117B   8595580547714 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 
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 A117PB    
 Cadru de montaj pentru baterie incastrată în structuri de 

gips-carton 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea fi tingurilor ascunse 

    Pentru instalare în structuri de gips-carton 

 Caracteristici 

    Cadru cu profi l C 

    Înălţime reglabilă 

    Material: metal acoperit cu pulbere 

 Parametrii tehnici 

  Fitinguri de conectare     G1/2  " 

 Conţinutul pachetului 

    Cadre de montaj 

    Placă de montare pentru baterie ascunsă 

    Tranziţie de la DG la G1/2" 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   6,3274   kg 

  Dimensiuni (buc)   800×133×470   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 40   buc 

 Cod produs  EAN 

  A117PB   8595580547721 

 Cadre de montaj pentru obiecte sanitare 

 Catalog tehnic 
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 Clapete de acţionare și senzori 

Barbora Škorpilová

Arhitect, designer și creatoare a clapetelor de acţionare FLAT 

ALUNOX, NIGHT LIGHT și a gamelor M370–M475 pentru compania 

Alcaplast, Barbora este cunoscută pentru fondarea în 2001 

a prestigiosului studio MIMOLIMIT.

Eleganţa și frumuseţea – acestea sunt caracteristicile clapetelor de acţionare FLAT. Acestea au fost concepute 

pentru a mulţumi pe cei mai pretenţioși clienţi. Ele au fost proiectate pentru a satisface și cei mai exigenţi clienţi, 

desăvârșind designul interior modern prin forme și linii curate, astfel completând și accentuând designul băii. 

Detaliile tehnice sunt de asemenea o noutate. Mecanismul este încastrat integral în perete, astfel încât partea 

vizibilă să se integreze perfect cu ceramica. Partea exterioară a clapetei este fabricată din metal cu aspect 

pensulat ceea ce conferă protecţie sporită împotriva amprentelor.

Gama de clapete de acţionare FLAT este perfect compatibilă cu toate sistemele de rezervoare încastrate ALCA.

Clapetele de acţionare FLAT au caștigat într-o prestigioasă competiţie de produs, Red Dot Design Award 2014,

în Design Categoria produsului 2014.

Va prezentam noile clapete touch-free NIGHT LIGHT, câștigătoarele competiţiei internaţionale IF Design Award 2018, secţiunea Băi. Trei variante 

de design și sistemul sofi sticat de setări de iluminare a fundalului și a altor parametri creează un aspect unic pentru orice baie sau WC.

5  mm 

5  mm 

Clapete de acţionare fără atingere

Clapete

de acţionare FLAT
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Vă prezentăm clapetele de acţionare THIN, care datorită 

profi lului plat se evidenţiază numai cinci milimetri 

din ceramică. Seria de clapete THIN este disponibilă 

în 5 culori de la tradiţionalul alb, la favoritul crom 

și la extravagantele auriu și negru. Două noi game 

de clapete cu design rotund complementează formele 

pătrate ale gamelor precedente. De dumneavoastră 

depinde să alegeţi culoarea potrivită.

5  mm 

 Clapete de acţionare THIN 
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 Clapete de acţionare și senzori 

 M470   Alb  M471   Cromat-lucios  M472   Cromat-mat  M478   Negru  M475   Auriu 

 M70   Alb 

 M270   Alb 

 M370   Alb 

 M71   Cromat-lucios 

 M271   Cromat-lucios 

 M371   Cromat-lucios 

 M72   Cromat-mat 

 M272   Cromat-mat 

 M372   Cromat-mat 

 M73   Cromat- lucios/mat 

 M278   Negru-mat 

 M378   Negru 

 M75   Auriu 

 M275   Auriu 

 M375   Auriu 

   BASIC 

 M570   Alb 

 M670   Alb 

 M770   Alb/cromat-lucios 

 M571   Cromat-lucios 

 M671   Cromat-lucios 

 M771   Cromat-lucios/

cromat-mat 

 M572   Cromat-mat 

 M672   Cromat-mat 

 M772   Cromat-mat/

cromat-lucios 

 M578   Negru-mat 

 M678   Negru-mat 

 M778   Negru-mat/

cromat-lucios 

 M575   Auriu 

 M675   Auriu 

 M775   Alb/auriu 

   THIN   GROSIME 5 MM 
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 TURN-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat/lucios 

 STING-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat/lucios 

 FUN-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat 

 STRIPE-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat/lucios 

 AIR-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat 

 M1710   Alb 

 M1721   Cromat-lucios 

 M1741   Cromat-lucios  M1710-8   Alb/negru 

 M1720-1   Alb/cromat-lucios 

 M1713   Cromat- lucios/mat 

 M1722   Cromat-mat  M1728-2   Negru/cromat-mat 

 M1718   Negru 

 M1725   Auriu 

 BASIC 

 TURN   Alunox-mat/lucios  STING   Alunox-mat/lucios  FUN   Alunox-mat  STRIPE   Alunox-mat/lucios  AIR   Alunox-mat 

 FUN-ANTIC   Bronz-antic 

 FUN-WHITE   Oţel inoxidabil-

alb lucios 

 STRIPE-WHITE   Oţel 

inoxidabil-alb lucios 

 STRIPE-BLACK   Oţel 

inoxidabil-negru lucios 

 STRIPE-GL1200   Sticlă-alb  STRIPE-GL1204   Sticlă-negru 

FLAT ALUNOX  ALUMINIU  / FLAT INOX  OŢEL INOXIDABIL 

 AIR LIGHT   Alunox-mat 

FLAT COLOUR  CULOARE LUCIOS  FLAT GLASS  STICLĂ 

AIR LIGHT 
 ALUMINIU CU ILUMINAT 

FLAT ANTIC 
 BRONZANTIC 

   FĂRĂ ATINGERE  
 STICLĂ 

 NIGHT LIGHT-1 

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-2 

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-3 

 Sticlă-negru 

 CU SENZOR 

 M370S   Alb (alimentare la reţea) 

 M370SB   Alb (alimentare 

acumulator) 

 M371S   Cromat–lucios 

(alimentare la reţea) 

 M371SB   Cromat–lucios 

(alimentare acumulator) 

ANTIVANDAL

 M279   Metal  M279S   Metalic (alimentare 

la reţea) 

 M279SB   Metalic (alimentare 

acumulator) 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM 

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM 

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Sticlă-negru 

 M370S-SLIM 

 Alb (alimentare la reţea) 
 M371S-SLIM 

 Cromat–lucios (alimentare 

la reţea) 

 M279S-SLIM  

Metalic (alimentare la reţea) 
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 M770   THIN 
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb/cromat-

lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Datorită profi lului său clapeta iese în evidenţă doar 5,5 mm deasupra plăcilor 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3435   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×170×36   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M770   8595580562618   Alb/cromat-lucios 

  M771   8595580562625   Cromat-lucios/cromat-mat 

  M772   8595580562632   Cromat-mat/cromat-lucios 

  M778   8595580562656   Negru-mat/cromat-lucios 

  M775   8595580562649   Alb/auriu 

5,5

247

16
5

( 90)
®

(
50)

®

 M670   THIN 
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Datorită profi lului său clapeta iese în evidenţă doar 5,5 mm deasupra plăcilor 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3439   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×170×36   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M670   8595580562663   Alb 

  M671   8595580562670   Cromat-lucios 

  M672   8595580562687   Cromat-mat 

  M678   8595580562700   Negru-mat 

  M675   8595580562694   Auriu 

5,5

247

16
5

( 90)
®

(
50)

®

 Catalog tehnic 

 Clapete de acţionare THIN 
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 M570   THIN 
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Datorită profi lului său clapeta iese în evidenţă doar 5,5 mm deasupra plăcilor 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3277   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×170×36   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M570   8595580558604   Alb 

  M571   8595580558611   Cromat-lucios 

  M572   8595580558628   Cromat-mat 

  M578   8595580558642   Negru-mat 

  M575   8595580558635   Auriu 

167 5,5

(15)247

16
5

57
 M70    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3854   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×40×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M70   8594045936193   Alb 

  M71   8594045936209   Cromat-lucios 

  M72   8594045936216   Cromat-mat 

  M73   8594045936223   Cromat- lucios/mat 

  M75   8595580501525   Auriu 

 Clapete de acţionare THIN 
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 M270    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3759   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×40×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M270   8594045938234   Alb 

  M271   8594045938241   Cromat-lucios 

  M272   8594045938258   Cromat-mat 

  M278   8595580501686   Negru-mat 

  M275   8595580501662   Auriu 

 M370    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3953   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×40×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M370   8594045938272   Alb 

  M371   8594045938289   Cromat-lucios 

  M372   8594045938296   Cromat-mat 

  M378   8594045938302   Negru 

  M375   8595580501730   Auriu 

 Clapete de acţionare Basic 

 Catalog tehnic 
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 M470    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2886   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×40×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M470   8594045938319   Alb 

  M471   8594045938326   Cromat-lucios 

  M472   8594045938333   Cromat-mat 

  M478   8594045938340   Negru 

  M475   8595580501792   Auriu 

 M1710    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Posibilitatea de a combina diferite culori de clapetă și butoane 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3661   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×40×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M1710   8595580531959   Alb 

  M1710-8   8595580532192   Alb/negru 

  M1718   8595580531973   Negru 

  M1713   8595580532178   Cromat- lucios/mat 

 Clapete de acţionare Basic 
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 M1741    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-

lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: crom lucios 

   Posibilitatea de a combina diferite culori de clapetă și butoane 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3997   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×40×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M1741   8595580532116   Cromat-lucios 

  M1743   8595580532161   Cromat- lucios/mat 

  M1745   8595580532130   Auriu 

 M1720-1    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb/cromat-

lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: alb 

   Posibilitatea de a combina diferite culori de clapetă și butoane 

   Material: plastic 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Șurub pentru mecanism de clătire 2 buc 

   Șablon pentru confi gurarea corectă a clapetei de acţionare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3674   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×175×85   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M1720-1   8595580536220   Alb/cromat-lucios 

  M1721   8595580531997   Cromat-lucios 

  M1722   8595580532017   Cromat-mat 

  M1728-2   8595580532253   Negru/cromat-mat 

  M1725   8595580532031   Auriu 

  M1728-5   8595580532239   Negru/auriu 

 Catalog tehnic 

 Clapete de acţionare Basic 
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 TURN    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat/

lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: alunox, tratament de suprafaţă care previne depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: aluminiu anodizat, oţel inoxidabil 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8596   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  TURN   8595580523527   Alunox-mat/lucios 

 STING    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat/

lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: alunox, tratament de suprafaţă care previne depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: aluminiu anodizat, oţel inoxidabil 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9204   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STING   8595580523688   Alunox-mat/lucios 

 Clapete de acţionare FLAT 
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 FUN    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: alunox, tratament de suprafaţă care previne depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: aluminiu anodizat 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9948   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  FUN   8595580523534   Alunox-mat 

 STRIPE    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat/

lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: alunox, tratament de suprafaţă care previne depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: aluminiu anodizat, oţel inoxidabil 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2509   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STRIPE   8595580523695   Alunox-mat/lucios 

 Clapete de acţionare FLAT 

 Catalog tehnic 
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 AIR    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Finisaj: alunox, tratament de suprafaţă care previne depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Material: aluminiu anodizat 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,3162   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  AIR   8595580523671   Alunox-mat 

 TURN-INOX    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-semi mat/lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: inox vopsit, tratament de suprafaţă care previne depunerea 

amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Otel inoxidabil, fi nisaj incolor 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2396   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  TURN-INOX   8595580531225   Oţel inoxidabil-semi mat/

lucios 

 Clapete de acţionare FLAT 



82

 STING-INOX    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-semi mat/lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: inox vopsit, tratament de suprafaţă care previne depunerea 

amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Otel inoxidabil, fi nisaj incolor 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,3182   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STING-INOX   8595580531232   Oţel inoxidabil-semi mat/

lucios 

 FUN-INOX    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-semi mat 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: oţel inoxidabil semi-mat , tratament de suprafaţă care previne 

depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Otel inoxidabil, fi nisaj incolor 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4722   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  FUN-INOX   8595580531201   Oţel inoxidabil-semi mat 

 Clapete de acţionare FLAT 

 Catalog tehnic 
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 STRIPE-INOX    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-semi mat/lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj: inox vopsit, tratament de suprafaţă care previne depunerea 

amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Otel inoxidabil, fi nisaj incolor 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,6373   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STRIPE-INOX   8595580531218   Oţel inoxidabil-semi mat/

lucios 

 AIR-INOX    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-semi mat 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Finisaj: oţel inoxidabil semi-mat , tratament de suprafaţă care previne 

depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Otel inoxidabil, fi nisaj incolor 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,8261   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  AIR-INOX   8595580531249   Oţel inoxidabil-semi mat 

 Clapete de acţionare FLAT 
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 FUN-WHITE    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-alb lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj de suprafaţă: oţel inoxidabil lucios alb 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: otel inoxidabil, fi nisaj cu vopsea colorată 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,3512   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  FUN-WHITE   8595580531164   Oţel inoxidabil-alb lucios 

 STRIPE-WHITE    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-alb lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj de suprafaţă: oţel inoxidabil lucios alb 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: otel inoxidabil, fi nisaj cu vopsea colorată 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4593   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STRIPE-WHITE   8595580531171   Oţel inoxidabil-alb lucios 

 Clapete de acţionare FLAT 

 Catalog tehnic 
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 STRIPE-BLACK    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel 

inoxidabil-negru lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Finisaj de suprafaţă: oţel inoxidabil lucios negru 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: otel inoxidabil, fi nisaj cu vopsea colorată 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4593   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STRIPE-BLACK   8595580531188   Oţel inoxidabil-negru 

lucios 

 STRIPE-GL1200    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, sticlă-alb 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Mecanismul este complet integrat în perete 

   Material: sticlă albă 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4106   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STRIPE-GL1200   8595580546212   Sticlă-alb 

 Clapete de acţionare FLAT 
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 STRIPE-GL1204    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, sticlă-negru 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

    Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

    Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

    Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

    Mecanismul este complet integrat în perete 

    Material: sticlă neagră 

    Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

    Acţionare dublă 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4106   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  STRIPE-GL1204   8595580546205   Sticlă-negru 

 FUN-ANTIC    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, bronz-antic 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

    Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

    Clapeta depășește cu foarte puţin faianţa 

    Finisaj de suprafaţă: bronz-antic, tratament de suprafaţă care previne 

depunerea amprentelor 

    Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

    Mecanismul este complet integrat în perete 

    Material: alamă cu fi nisaj bronz-antic 

    Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

    Acţionare dublă 

    Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4462   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  FUN-ANTIC   8595580539696   Bronz-antic 

 Catalog tehnic 

 Clapete de acţionare FLAT 
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 AIR LIGHT    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat – iluminare, 

alunox-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Posibilitate de confi gurare patru culori în funcţie de diagrama cablajului – 

alb, albastru, verde, roșu 

   Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

   Clapetă cu o sursă de lumină discretă sufi cientă pentru iluminarea vasului WC 

sau băii pe timp de noapte 

   Finisaj: alunox, tratament de suprafaţă care previne depunerea amprentelor 

   Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

   Necesitatea de a rezolva separat iluminarea 

   Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

   Material: aluminiu anodizat 

   Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

   Acţionare dublă 

   Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

   Kit adaptor pentru mecanismul de acţionare al valvei de clătire 

   Iluminare din spate cu LED alb a clapetei de acţionare 

   Conectarea prin cablu într-un tub de protecţie, lungime 5 m 

   Terminaţie de cablu 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4556   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  AIR LIGHT   8595580524081   Alunox-mat 

  AIR LIGHT R   8595580524111   Alunox–mat 
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 Clapete de acţionare FLAT 
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 NIGHT LIGHT-1    
 Clapetă de acţionare touch-free pentru rezervor încastrat – 

iluminare, sticlă-negru 

 Aplicaţie 

    Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

    Pentru clătirea vasului WC fără atingere doar prin apropierea mâinii 

    Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

    Clătire duală, fără atingere prin apropierea mâinii 

    Iluminare reglabilă a clapetei: manual – setarea a 4 culori, prin cablu mini USB 

– 16 milioane de culori 

    Parametri reglabili: timp, clătire mică și mare, culoare, intensitatea luminii, 

persistenţa luminii, setare variabilă de clătire igienică 

    Confi gurarea prin mini-USB, utilizând un program disponibil gratuit pe site-ul 

Alcaplast sau manual folosind comenzile de pe partea din spate a clapetei 

    Sursa de alimentare este inclusă în pachet 

    Material: sticlă 

    Funcţiile și iluminarea clapetei se activează atunci când utilizatorul intră și 

este înregistrat de senzorii în infraroșu 

 Parametrii tehnici 

  Frecvenţă de reţea     50   Hz 

  Consum de energie     10   W 

  Tensiune de lucru     12   V 

  Tensiune nominală     230   V 

  Gradul de protecţie     IP45    

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă de acţionare touch-free cu senzor 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

    Cablu pentru conectarea la sursa de alimentare de 3 m 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Sursă de alimentare 

    Furtun de protecţie pentru instalarea cablului de alimentare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,7981   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×215×148   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   6 / 96   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  NIGHT LIGHT-1   8595580557898   Sticlă-negru 

  NIGHT LIGHT-2   8595580557904   Sticlă-negru 

  NIGHT LIGHT-3   8595580557911   Sticlă-negru 

 Catalog tehnic 

 Clapete de acţionare fără atingere 

 NIGHT LIGHT-1 

 NIGHT LIGHT-2 

 NIGHT LIGHT-3 
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 NIGHT LIGHT-1-SLIM    
 Clapetă de acţionare touch-free pentru rezervor încastrat 

Slim – iluminare, sticlă-negru 

 Aplicaţie 

    Pentru clătirea vasului WC fără atingere doar prin apropierea mâinii 

    Pentru rezervoarele WC încastrate Slim 

 Caracteristici 

    Clătire duală, fără atingere prin apropierea mâinii 

    Iluminare reglabilă a clapetei: manual – setarea a 4 culori, prin cablu mini USB 

– 16 milioane de culori 

    Parametri reglabili: timp, clătire mică și mare, culoare, intensitatea luminii, 

persistenţa luminii, setare variabilă de clătire igienică 

    Confi gurarea prin mini-USB, utilizând un program disponibil gratuit pe site-ul 

Alcaplast sau manual folosind comenzile de pe partea din spate a clapetei 

    Sursa de alimentare este inclusă în pachet 

    Material: sticlă 

    Funcţiile și iluminarea clapetei se activează atunci când utilizatorul intră și 

este înregistrat de senzorii în infraroșu 

 Parametrii tehnici 

  Frecvenţă de reţea     50   Hz 

  Consum de energie     10   W 

  Tensiune de lucru     12   V 

  Tensiune nominală     230   V 

  Gradul de protecţie     IP45    

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă de acţionare touch-free cu senzor 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

    Cablu pentru conectarea la sursa de alimentare de 3 m 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Sursă de alimentare 

    Furtun de protecţie pentru instalarea cablului de alimentare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5502   kg 

  Dimensiuni (buc)   580×185×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  NIGHT LIGHT-1-SLIM   8595580563448   Sticlă-negru 

  NIGHT LIGHT-2-SLIM   8595580563431   Sticlă-negru 

  NIGHT LIGHT-3-SLIM   8595580563424   Sticlă-negru 
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 Clapete de acţionare fără atingere 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 
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 M279   Antivandal 
 Clapetă de acţionare Antivandal pentru rezervor încastrat, 

metal 

 Aplicaţie 

    Pentru utilizarea în clădiri publice – Antivandal 

    Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Material: oţel inoxidabil 

    Construcţie masivă din oţel inoxidabil 

    Compatibil cu toate cadrele de montaj și rezervoarele WC încastrate Alcaplast 

    Acţionare dublă 

    Șuruburile sunt ascunse în interiorul clapetei 

 Parametrii tehnici 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei: șuruburi M4×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9273   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×40×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M279   8595580501693   Metal 

 Catalog tehnic 

 Clapete de acţionare Antivandal 
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 M279S   Antivandal 
 Clapetă de acţionare Antivandal pentru rezervor încastrat 

cu senzor, metalic (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

    Pentru clătire cu senzor 

    Pentru utilizarea în clădiri publice – Antivandal 

    Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

    Material: oţel inoxidabil 

    Construcţie masivă din oţel inoxidabil 

    Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

    Șuruburile sunt ascunse în interiorul clapetei 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă 

    Senzor infraroșu 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

    Conector pentru atașarea la sursa de curent 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei: șuruburi M4×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9238   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M279S   8595580502409   Metalic (alimentare la 

reţea) 

 Clapete de acţionare Antivandal 
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 M279SB   Antivandal 
 Clapetă de acţionare Antivandal pentru rezervor încastrat 

cu senzor, metalic (alimentare acumulator) 

 Aplicaţie 

    Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

    Pentru clătire cu senzor 

    Pentru utilizarea în clădiri publice – Antivandal 

    Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Bateria este inclusă în ambalaj 

    Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

    Material: oţel inoxidabil 

    Construcţie masivă din oţel inoxidabil 

    Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

    Șuruburile sunt ascunse în interiorul clapetei 

 Parametrii tehnici 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

  Putere     6   V 

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă 

    Senzor infraroșu 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

    Baterie 

    Instalare capac baterie 

    Conector pentru atașarea la baterie 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6892   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M279SB   8595580530785   Metalic (alimentare acu-

mulator) 

 Catalog tehnic 

 Clapete de acţionare Antivandal 
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 M279S-SLIM   Antivandal 
 Clapetă de acţionare Antivandal pentru rezervor încastrat 

Slim cu senzor, metalic (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Pentru clătire cu senzor 

    Pentru utilizarea în clădiri publice – Antivandal 

    Pentru rezervoarele WC încastrate Slim 

 Caracteristici 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

    Material: oţel inoxidabil 

    Construcţie masivă din oţel inoxidabil 

    Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

    Șuruburile sunt ascunse în interiorul clapetei 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

    Clapetă 

    Senzor infraroșu 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

    Conector pentru atașarea la sursa de curent 

    Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei: șuruburi M4×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,144   kg 

  Dimensiuni (buc)   580×185×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M279S-SLIM   8595580563394   Metalic (alimentare la 

reţea) 

 Clapete de acţionare Antivandal 
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 M370S    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, 

alb (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

   Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

   Pentru clătire cu senzor 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

   Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

   Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

   Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

   Material: plastic 

   Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Senzor infraroșu 

   Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

   Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

   Conector pentru atașarea la sursa de curent 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5275   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M370S   8595580501709   Alb (alimentare la reţea) 

 Catalog tehnic 

 Gama de senzori 
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 M370SB    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, 

alb (alimentare acumulator) 

 Aplicaţie 

   Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

   Pentru clătire cu senzor 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

   Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

   Bateria este inclusă în ambalaj 

   Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

   Material: plastic 

   Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

 Parametrii tehnici 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

  Putere     6   V 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Senzor infraroșu 

   Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

   Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

   Baterie 

   Instalare capac baterie 

   Conector pentru atașarea la baterie 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,465   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M370SB   8595580530792   Alb (alimentare acumulator) 

 Gama de senzori 
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 M370S-SLIM    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat Slim cu 

senzor, alb (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

   Pentru clătire cu senzor 

   Pentru rezervoarele WC încastrate Slim 

 Caracteristici 

   Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

   Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

   Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

   Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

   Material: plastic 

   Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Senzor infraroșu 

   Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

   Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

   Conector pentru atașarea la sursa de curent 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9267   kg 

  Dimensiuni (buc)   580×185×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M370S-SLIM   8595580563417   Alb (alimentare la reţea) 

 Gama de senzori 

 Catalog tehnic 
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 M371S    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, 

cromat–lucios (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

   Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

   Pentru clătire cu senzor 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: crom lucios 

   Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

   Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

   Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

   Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

   Material: plastic 

   Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Senzor infraroșu 

   Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

   Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

   Conector pentru atașarea la sursa de curent 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5255   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M371S   8595580501716   Cromat–lucios (alimentare la reţea) 

 Gama de senzori 
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 M371SB    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, 

cromat–lucios (alimentare acumulator) 

 Aplicaţie 

   Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

   Pentru clătire cu senzor 

   Pentru rezervoarele WC încastrate 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: crom lucios 

   Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

   Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

   Bateria este inclusă în ambalaj 

   Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

   Material: plastic 

   Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     6   V 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Senzor infraroșu 

   Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

   Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

   Baterie 

   Instalare capac baterie 

   Conector pentru atașarea la baterie 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,498   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M371SB   8595580530808   Cromat–lucios (alimentare 

acumulator) 

 Gama de senzori 

 Catalog tehnic 
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 M371S-SLIM    
 Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat Slim cu 

senzor, cromat–lucios (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

   Pentru clătire cu senzor 

   Pentru rezervoarele WC încastrate Slim 

 Caracteristici 

   Finisaj de suprafaţă: crom lucios 

   Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

   Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

   Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

   Opţional poate fi  folosit butonul pentru clătire mare 

   Material: plastic 

   Întrerupător magnetic pentru confi gurare service sau pentru curăţare 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Consum de energie     8,5   W 

  Forţă de operare     < 20   N 

 Conţinutul pachetului 

   Clapetă 

   Senzor infraroșu 

   Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

   Supapă scurgere pentru clătirea cu senzor 

   Conector pentru atașarea la sursa de curent 

   Fixarea cadrului clapetei de acţionare 

   Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9247   kg 

  Dimensiuni (buc)   580×185×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Varianta color 

  M371S-SLIM   8595580563400   Cromat–lucios (alimentare 

la reţea) 

 Gama de senzori 
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 ASP3    
 Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, cromat, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru montarea ramei A114S 

    Pentru clătire automată a vasului WC 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Partea detașabilă din exterior – combinaţie din oţel inoxidabil/plastic cromat 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Material: oţel inoxidabil, plastic cromat 

 Parametrii tehnici 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Consum de energie     8,5   W 

  Racordare     G1  " 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Rama de mascare din plastic cromat 

    Șablon plăci 

    Magnet pentru îndepărtarea plăcii de protecţie 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,2163   kg 

  Dimensiuni (buc)   204×182×187   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP3   8595580528225 

 Catalog tehnic 

 Gama de senzori 



101

 ASP3-B    
 Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, cromat, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru montarea ramei A114S 

    Pentru clătire automată a vasului WC 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Partea detașabilă din exterior – combinaţie din oţel inoxidabil/plastic cromat 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Baterie 6 V 

    Material: oţel inoxidabil, plastic cromat 

    Supapă de control cu impuls 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G1  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Rama de mascare din plastic cromat 

    Șablon plăci 

    Magnet pentru îndepărtarea plăcii de protecţie 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1" 

    Cutie pentru 4 baterii AA de 1,5 V 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6333   kg 

  Dimensiuni (buc)   204×182×187   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP3-B   8595580528256 

 Gama de senzori 
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 ASP3-K    
 Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, metal, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru montarea ramei A114S 

    Pentru clătire automată a vasului WC 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Plăcuţă detașabilă – oţel inoxidabil 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G1  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Consum de energie     8,5   W 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Capac de mascare din oţel inoxidabil 

    Șablon plăci 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,4962   kg 

  Dimensiuni (buc)   204×182×187   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP3-K   8595580528232 

 Gama de senzori 

 Catalog tehnic 
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 ASP3-KB    
 Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, metal, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru montarea ramei A114S 

    Pentru clătire automată a vasului WC 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Plăcuţă detașabilă – oţel inoxidabil 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Baterie 6 V 

    Material: oţel inoxidabil 

    Supapă de control cu impuls 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G1  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Capac de mascare din oţel inoxidabil 

    Șablon plăci 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1" 

    Cutie pentru 4 baterii AA de 1,5 V 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,855   kg 

  Dimensiuni (buc)   204×182×187   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP3-KB   8595580528249 

 Gama de senzori 
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 ASP3-KT    
 Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, acţionare 

manuală, metal, 12 V (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru montarea ramei A114S 

    Pentru clătire automată a vasului WC 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Buton pentru clătire manuală în timpul unei pene de curent 

    Plăcuţă detașabilă – oţel inoxidabil 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G1  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Consum de energie     8,5   W 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Buton manual cu fi r 

    Capac de mascare din oţel inoxidabil 

    Șablon plăci 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6835   kg 

  Dimensiuni (buc)   175×137×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP3-KT   8595580541354 

 Gama de senzori 

 Catalog tehnic 
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 ASP3-KBT    
 Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, acţionare 

manuală, metal, 6 V (alimentare cu acumulator) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru montarea ramei A114S 

    Pentru clătire automată a vasului WC 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Buton pentru spălare manuală la descărcarea bateriei 

    Plăcuţă detașabilă – oţel inoxidabil 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Baterie 6 V 

    Material: oţel inoxidabil 

    Supapă de control cu impuls 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G1  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Buton manual cu fi r 

    Capac de mascare din oţel inoxidabil 

    Șablon plăci 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1" 

    Cutie pentru 4 baterii AA de 1,5 V 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,9543   kg 

  Dimensiuni (buc)   204×182×187   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP3-KBT   8595580541644 

 Gama de senzori 
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 ASP4    
 Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, cromat, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru instalarea în vasul pisoar a elementelor de montaj 

    Pentru montarea ramei A107S 

    Pentru spălarea automată a pisoarelor 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Partea detașabilă din exterior – combinaţie din oţel inoxidabil/plastic cromat 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Material: oţel inoxidabil, plastic cromat 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G½  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Consum de energie     8,5   W 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șuruburi de fi xare cu supapă 

    Rama de mascare din plastic cromat 

    Șablon plăci 

    Magnet pentru îndepărtarea plăcii de protecţie 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,6724   kg 

  Dimensiuni (buc)   175×137×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP4   8595580529482 

 Gama de senzori 

 Catalog tehnic 
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 ASP4-B    
 Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, cromat, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru instalarea în vasul pisoar a elementelor de montaj 

    Pentru montarea ramei A107S 

    Pentru spălarea automată a pisoarelor 

 Caracteristici 

    Economii la apă și energie electrică 

    Partea detașabilă din exterior – combinaţie din oţel inoxidabil/plastic cromat 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Baterie 6 V 

    Material: oţel inoxidabil, plastic cromat 

    Supapă de control cu impuls 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G½  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Rama de mascare din plastic cromat 

    Șablon plăci 

    Magnet pentru îndepărtarea plăcii de protecţie 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1/2" 

    Cutie pentru 4 baterii AA de 1,5 V 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,7138   kg 

  Dimensiuni (buc)   175×137×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP4-B   8595580529499 

 Gama de senzori 
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 ASP4-K    
 Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, metal, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru instalarea în vasul pisoar a elementelor de montaj 

    Pentru montarea ramei A107S 

    Pentru spălarea automată a pisoarelor 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Plăcuţă detașabilă – oţel inoxidabil 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G½  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Consum de energie     8,5   W 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Capac de mascare din oţel inoxidabil 

    Șablon plăci 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,8651   kg 

  Dimensiuni (buc)   175×137×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP4-K   8595580529505 

 Gama de senzori 

 Catalog tehnic 
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 ASP4-KB    
 Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, metal, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru instalarea în vasul pisoar a elementelor de montaj 

    Pentru montarea ramei A107S 

    Pentru spălarea automată a pisoarelor 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Plăcuţă detașabilă – oţel inoxidabil 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Baterie 6 V 

    Material: oţel inoxidabil 

    Supapă de control cu impuls 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G ½  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Capac de mascare din oţel inoxidabil 

    Șablon plăci 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1/2" 

    Cutie pentru 4 baterii AA de 1,5 V 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9065   kg 

  Dimensiuni (buc)   175×137×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP4-KB   8595580529512 

 Gama de senzori 
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 ASP4-KT    
 Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, actionare 

manuală, metal, 12 V (alimentare la reţea) 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în structurile de gips-carton, precum și în zidărie 

    Pentru instalarea în vasul pisoar a elementelor de montaj 

    Pentru montarea ramei A107S 

    Pentru spălarea automată a pisoarelor 

 Caracteristici 

    Economisirea apei folosind un timp de clătire reglabil 

    Buton pentru clătire manuală în timpul unei pene de curent 

    Plăcuţă detașabilă – oţel inoxidabil 

    Parametrii reglabili: timpul de începere și de încheiere a înregistrării, durata 

clătirii, clătirea automată, clătirea prelungită, durata clătirii prelungite, setări 

variabile pentru clătire igienică 

    Setare prin mini USB prin software-ul disponibil gratuit pe site-ul Alcaplast 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat (12 V DC 

min 1 A) – recomandat AEZ310 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Filet     G½  " 

  Evacuare max.     800   mA 

  Distanţa de acţionare   0,15–  1,5   m 

  Echipamente lungime de undă     950   nm 

  Consum de energie     8,5   W 

  Presiune optimă de funcţionare   0,1–  0,5   MPa 

  Consumul (inactiv la cea mai mică viteză de scanare)     0,3   mA 

  Alimentare senzor:   5–  12   V DC 

  Presiune maximă     0,8   MPa 

  Reglaj temporal pentru deschiderea supapei   1–  30   s 

 Conţinutul pachetului 

    Cutie senzor din oţel inoxidabil 

    Șurub de fi xare cu o supapă solenoid 

    Buton manual cu fi r 

    Șablon plăci 

    Conector de alimentare rezistent la apa 

    Senzor infraroșu reglabil prin intermediul unui port USB 

    Material de fi xare pentru atașarea cadrului de acoperire: șurub M4×10 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru atașarea ramei de cutia metalică: șurub de 3,5×16 – 4 buc 

    Filet G1/2" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,0661   kg 

  Dimensiuni (buc)   175×137×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  ASP4-KT   8595580541361 

 Gama de senzori 

 Catalog tehnic 
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 MPO10    
 Buton clătire pneumatică distanţă – acţionare manuală, alb, 

montare: în perete 

 Aplicaţie 

    Pentru persoanele cu mobilitate redusă 

    Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru rezervoare Alcaplast din plastic după înlocuirea mecanismului de 

clătire 

    Pentru rezervoare încastrate Alcaplast. 

 Caracteristici 

    Material: ABS, polipropilenă 

    Poate fi  instalat la o distanţă de până la 3 m de vasul WC 

    Volum de clătire 6 l 

    Culoare: alb 

 Parametrii tehnici 

  Setare implicită volum de apă de spălare     6   l 

  Setarea volumului de apă pentru clătire   6–  9   l 

  Lungimea maximă a tubului de operare pneumatic     3   m 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de golire 

    Buton pentru control pneumatic 

    Mecanism de control 

    Tub de 3m pentru a conecta clapeta la valva de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1297   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPO10   8595580501952 

 MPO11    
 Buton clătire pneumatică distanţă – acţionare manuală, 

cromat-lucios, montare: în perete 

 Aplicaţie 

    Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

    Pentru persoanele cu mobilitate redusă 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru rezervoare Alcaplast din plastic după înlocuirea mecanismului de 

clătire 

    Pentru rezervoare încastrate Alcaplast. 

 Caracteristici 

    Material: plastic cromat 

    Poate fi  instalat la o distanţă de până la 3 m de vasul WC 

    Volum de clătire 6 l 

    Culoare: crom 

 Parametrii tehnici 

  Setare implicită volum de apă de spălare     6   l 

  Setarea volumului de apă pentru clătire   6–  9   l 

  Lungimea maximă a tubului de operare pneumatic     3   m 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de golire 

    Buton pentru control pneumatic 

    Mecanism de control 

    Tub de 3m pentru a conecta clapeta la valva de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1407   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPO11   8595580501969 

 Sisteme de clătire cu posibilitate de acţionare de la distanţă 
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 MPO12    
 Buton clătire pneumatică distanţă – acţionare picior, metal, 

montare: pe pardoseală 

 Aplicaţie 

    Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

    Pentru utilizare în zone publice 

    Pentru persoanele cu mobilitate redusă 

    Pentru instalare în podea 

    Pentru rezervoare Alcaplast din plastic după înlocuirea mecanismului de 

clătire 

    Pentru rezervoare încastrate Alcaplast. 

 Caracteristici 

    Material: oţel inoxidabil, ABS, polipropilenă 

    Poate fi  instalat la o distanţă de până la 3 m de vasul WC 

    Volum de clătire 6 l 

    Culoare: crom 

 Parametrii tehnici 

  Setare implicită volum de apă de spălare     6   l 

  Setarea volumului de apă pentru clătire   6–  9   l 

  Lungimea maximă a tubului de operare pneumatic     3   m 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de golire 

    Buton pentru control pneumatic 

    Mecanism de control 

    Tub de 3m pentru a conecta clapeta la valva de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,0805   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPO12   8595580501976 

 MPO13    
 Buton clătire pneumatică distanţă – acţionare picior, metal, 

montare: pe perete 

 Aplicaţie 

    Nu se poate folosi pentru rezervoarele Slim 

    Pentru utilizare în zone publice 

    Pentru persoanele cu mobilitate redusă 

    Pentru instalarea pe perete 

    Pentru rezervoare Alcaplast din plastic după înlocuirea mecanismului de 

clătire 

    Pentru rezervoare încastrate Alcaplast. 

 Caracteristici 

    Material: oţel inoxidabil, ABS, polipropilenă 

    Poate fi  instalat la o distanţă de până la 3 m de vasul WC 

    Volum de clătire 6 l 

    Culoare: crom 

 Parametrii tehnici 

  Setare implicită volum de apă de spălare     6   l 

  Setarea volumului de apă pentru clătire   6–  9   l 

  Lungimea maximă a tubului de operare pneumatic     3   m 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de golire 

    Buton pentru control pneumatic 

    Mecanism de control 

    Tub de 3m pentru a conecta clapeta la valva de clătire 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4287   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×210×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPO13   8595580501983 

 Sisteme de clătire cu posibilitate de acţionare de la distanţă 

 Catalog tehnic 
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 P120    
 Capac pentru rezervoare încastrate, alunox-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate, model AM101, AM102, AM100, AM115 și 

AM112 

    Pentru acoperirea orifi ciului de service în cazul în care se folosește clătirea 

temporizată 

 Caracteristici 

    Întreţinerea cu detergenţi obișnuiţi utilizaţi în gospodărie pentru obiecte 

sanitare și accesorii pentru baie 

    Finisaj: alunox, tratament de suprafaţă care previne depunerea amprentelor 

    Rezistenţă la razele UV și infl uenţe externe 

    Material: aluminiu anodizat 

    Manoperă precisă cu tehnologie laser 

 Conţinutul pachetului 

    Placă de acoperire 

    Fixarea cadrului plăcii de acoperire 

    Clemă cu fi let pentru cadru 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5111   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×85×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  P120   8595580552367 

 AEZ310    
 Sursă de alimentare 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20 

 Aplicaţie 

    Pentru senzor WC și pisoar și clapete cu iluminare 

 Caracteristici 

    Transformator 230/12 V destinat senzorilor și clapetelor cu iluminare 

 Parametrii tehnici 

  Curent de ieșire     1   A 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Performanţă: max.     12   W 

  Voltaj de intrare     230   V AC 

  Gradul de protecţie        IP20 

 Conţinutul pachetului 

    Sursă de alimentare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,051   kg 

  Dimensiuni (buc)   65×65×30   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AEZ310   8595580503376 

 Sisteme de clătire cu posibilitate de acţionare de la distanţă 
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 AEZ311    
 Sursă de alimentare 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20 

 Aplicaţie 

   Pentru iluminarea buton 

   Pentru spălarea automată a toaletelor și pisoarelor 

 Caracteristici 

   Transformator 230/12 V destinat senzorilor și clapetelor cu iluminare 

 Parametrii tehnici 

  Curent de ieșire     2   A 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Performanţă: max.     24   W 

  Voltaj de intrare     230   V AC 

  Gradul de protecţie        IP20 

 Conţinutul pachetului 

   Sursă de alimentare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,251   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×80×63   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AEZ311   8595580531416 

 AEZ320    
 Sursă de alimentare 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67 

 Aplicaţie 

   Pentru iluminarea APZ5 

   Pentru iluminarea buton 

   Pentru spălarea automată a toaletelor și pisoarelor 

 Caracteristici 

   Alimentarea cu energie electrică 230/12 V destinat senzorului nostru și 

clapetelor iluminate 

 Parametrii tehnici 

  Curent de ieșire     1,5   A 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

  Performanţă: max.     18   W 

  Voltaj de intrare     230   V AC 

  Gradul de protecţie        IP67 

 Conţinutul pachetului 

   Sursă de alimentare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1778   kg 

  Dimensiuni (buc)   53×172×27   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AEZ320   8595580500573 

 Surse de alimentare pentru senzori 

 Catalog tehnic 
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PREZENTARE GENERALĂ A TRANSFORMATOARELOR

 Cod Se recomandă utilizarea transformatorului

APZ5 Spa cu iluminare din spate

AEZ120 AEZ311

AEZ121 AEZ311

AEZ122 AEZ311

AEZ123 AEZ311

AEZ124 AEZ311

Iluminarea clapetei de acţionare AIR LIGHT

AIR LIGHT AEZ320

AIR LIGHT R AEZ320

Sisteme automate de clătire pentru WC și urinal

ASP3 AEZ310

ASP3-B Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

ASP3-K AEZ310

ASP3-KB Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

ASP3-KBT Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

ASP3-KT AEZ310

ASP4 AEZ310

ASP4-B Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

ASP4-K AEZ310

ASP4-KB Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

ASP4-KT AEZ310

ASP5-KB Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

Clapete de acţionare cu senzor

M279S AEZ310

M279SB Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

M370S AEZ310

M370SB Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

M371S AEZ310

M371SB Set de 4 baterii AA încluse în ambalaj

M372S AEZ310

M279S-SLIM AEZ310

M370S-SLIM AEZ310

M371S-SLIM AEZ310

Clapete de acţionare touch-free

NIGHT LIGHT-1 transformator inclus în ambalaj

NIGHT LIGHT-2 transformator inclus în ambalaj

NIGHT LIGHT-3 transformator inclus în ambalaj

NIGHT LIGHT-1-SLIM transformator inclus în ambalaj

NIGHT LIGHT-2-SLIM transformator inclus în ambalaj

NIGHT LIGHT-3-SLIM transformator inclus în ambalaj

Accesorii pentru rezervoare WC încastrate cu ventilaţie

P128 acumulator 230 V
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 Mecanisme 

Mecanisme

Mecanism de clătire A06 

Mecanismul de clătire A06 este proiectat pentru rezervoarele 

îngropate ALCA.

Este setat din fabrică pentru a declanșa 3 l și 6 l (clătire mică 

și mare). După clătirea mare de 6 litri, alţi 6 l de apă rămân în 

rezervor ca rezervă igienică, care pot fi  folosiţi pentru a asigura 

o clătire suplimentară dacă este necesar.

Setare:

Mutând plutitorul pe verticală se poate regla volumul clătirii 

mici – în sus volumul de apă scade iar în jos crește (2,5 l–3,5 l).

Prin glisarea manetei negre, puteţi regla volumul de clătire 

mare clătire – minim stânga, maxim dreapta (6–9 l).

Mecanism de clătire A06E ECOLOGY 

Mecanismul A06E este proiectat pentru 

rezervoarele îngropate ECOLOGY. Este setat 

din fabrică pentru a declanșa 2 l și 4 l (clătire 

mică și mare). 

Acest mecanism de clătire poate fi  utilizat 

și într-un rezervor ALCA deja instalat. Mecanismul vechi A06 

se înlocuiește pur și simplu cu noul A06E. Pentru o clătire 

corespunzătoare este necesară instalarea unui vas WC care este 

proiectat pentru această tehnologie.

Setare:

Mutând plutitorul pe verticală se poate regla volumul clătirii 

mici – în sus volumul de apă scade iar în jos crește (2–4 l).

Prin glisarea manetei negre, puteţi regla volumul de clătire mare 

clătire – minim stânga, maxim dreapta (3,5–6 l).

Butonul mecanism clătire A08A 

Butonul de acţionare dublu A08A este destinat rezervoarelor WC ceramice.

Acest buton poate fi  instalat în orifi ciul din capacul rezervorului ceramic, chiar și atunci când 

acesta este în mod semnifi cativ excentric faţă de axa rezervorului, care trece prin centrul 

mecanismului de clătire. Funcţionalitatea și fi abilitatea mecanismului nu este limitată. 

Înălţimea dintre gaura de la evacuare și gaura din capac este variabilă în funcţie de tipul 

rezervorului ceramic. De aceea și mecanismul de clătire a A08A este reglabil pe înălţime 

de la 315 mm la 450 mm. Prin urmare cest mecanism poate fi  folosit în majoritatea 

rezervoare ceramice de pe piaţa locală dar și internaţională.

A08A este setat din fabrică pentru a funcţiona cu 3 l și 6 l (clătire mică și mare). Acest volum 

poate varia în funcţie de forma rezervorului în care este instalat.

±27 mm

±28 mm

3,5 l

2,5 l

6 l 9 l

4 l

2 l

3,5 l 6 l
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 Mecanisme 

Capac pentru buton 

La înlocuirea mecanismului de clătire în modele vechi de rezervoare ceramice, uneori butonul nu se potrivește 

exact cu gaura rezervorului, care este prea mică.

Pentru aceste cazuri, vă oferim capacul V0018ND care acoperă partea care nu se încadrează în gaura. Capacul 

poate fi  folosit pentru mecanismele de clătire A2000, A08A, A05.

Rezervoare WC Alcaplast 

Rezervoare Alcaplast au un design elegant și sunt 

realizate din material plastic de înaltă calitate. Flotorul și 

mecanismul de clătire sunt de generaţie nouă, silenţioase 

și fi abile. Rezervorul poate fi  folosit la diferite înălţimi.

Consola este universală și se potrivește și cu alte 

rezervoare de pe piaţă

Acţionare START/STOP:

Butonul acţionează pornirea și oprirea clătirii, cantitatea 

de apă folosită fi ind controlată.

Acţionare DUAL 

Butonul dublu controlează separat clătirea mică și clătirea 

mare.

Pachetul include fl otorul și mecanismul de clătire, izolaţie 

de polistiren împotriva condensului pe pereţii rezervorului 

și toate materialele necesare pentru instalare.

330±5 mm

255±5 mm

2
9

5
±

5
 m

m

Acţionare START/STOP Acţionare DUAL

Regulator de viteza de curgere a apei

Un debit mare de apă mai poate, pentru anumite tipuri de vase de toaletă, să cauzeze pulverizarea 

picăturilor de apă în exteriorul vasului. Inginerii noștri au dezvoltat un simplu regulator de debit de apă, 

care se introduce în partea inferioară a supapei de golire Alcaplast.

Regulatorul vitezei curgere a apei este potrivit pentru toate tipurile noastre de valve de clătire (cu excepţia 

variantelor Slim) si a rezervoarelor (cu excepţia A08A).

Cu o setare de 4 poziţii diferite, se poate încetini fl uxul de apă în vasul de toaletă cu 5 % până la 35 %.

100 %95 %85 %75 %65 %
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 A15-1/2"    
 Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din ceramică 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Mecanism clătire universal pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     1/2  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 1/2" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1506   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×145×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A15-1/2"   8594045937923 

 A15-3/8"    
 Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din ceramică 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Mecanism clătire universal pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     3/8  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 3/8" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1444   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×145×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A15-3/8"   8594045937947 

 Flotoare 

 Catalog tehnic 
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 A15P-1/2"    
 Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare din plastic 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 24 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     1/2  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 1/2" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1503   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×130×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A15P-1/2"   8594045930740 

 A15P-3/8"    
 Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare din plastic 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 24 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     3/8  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 3/8" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1444   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×130×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A15P-3/8"   8594045938494 

 Flotoare 
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 A16-1/2"    
 Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din ceramică 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Mecanism clătire universal pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     1/2  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 1/2" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1915   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×145×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A16-1/2"   8594045937961 

 A16-3/8"    
 Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din ceramică 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Mecanism clătire universal pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     3/8  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 3/8" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1797   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×145×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A16-3/8"   8594045937978 

 Flotoare 

 Catalog tehnic 
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 A16M-3/8"    
 Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din plastic și rezervor WC încastrat 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare din plastic și rezervoare îngropate 

 Caracteristici 

    Compatibile cu rezervoarele îngropate Alcaplast 

    Filet metal lungime 33 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     3/8  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 3/8" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1626   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×130×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A16M-3/8"   8595580551056 

 A16P-3/8"    
 Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru 

rezervor WC din plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare din plastic și rezervoare îngropate 

 Caracteristici 

    Compatibile cu rezervoarele încastrate Alcaplast. 

    Filet metal lungime 22 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     3/8  " 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic I     <20   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 3/8" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,159   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×130×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A16P-3/8"   8594045938500 

 Flotoare 
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 A17-1/2"    
 Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare de jos 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în partea de jos a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet plastic lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     1/2  " 

  Reglaj pe înălţime   265–  345   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 1/2" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2345   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×90×89   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A17-1/2"   8594045931600 

 A17-3/8"    
 Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare de jos 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în partea de jos a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet plastic lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     3/8  " 

  Reglaj pe înălţime   265–  345   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2269   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×90×89   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A17-3/8"   8594045931617 

 Flotoare 

 Catalog tehnic 
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 A18-1/2"    
 Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare de jos 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în partea de jos a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     1/2  " 

  Reglaj pe înălţime   265–  345   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Piuliţa 1/2" – alb 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2874   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×90×89   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A18-1/2"   8594045931624 

 A18-3/8"    
 Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare de jos 

 Aplicaţie 

    Pentru instalarea în partea de jos a rezervorului 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametru fi let     3/8  " 

  Reglaj pe înălţime   265–  345   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Filtru pentru murdărie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2669   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×90×89   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A18-3/8"   8594045931631 

 Flotoare 
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 A2000    
 Mecanism de clătire pentru WC cu buton STOP simplă 

acţionare 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Mecanism clătire universal pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 pentru instalarea în rezervor 

    Butonul START/STOP cromat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3953   kg 

  Dimensiuni (buc)   410×120×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A2000   8594045930085 

 

 A05    
 Mecanism de clătire pentru WC, cu buton STOP simplă 

acţionare 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice înalte 

 Caracteristici 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   325–  436   mm 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 pentru instalarea în rezervor 

    START/STOP buton cromat ridicat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3812   kg 

  Dimensiuni (buc)   410×120×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A05   8594045934250 

 Mecanisme de clătire 

 Catalog tehnic 
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 A08A    
 Mecanism de clătire WC cu buton dublă acţionare 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 pentru instalarea în rezervor 

    Buton DUAL cromat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4677   kg 

  Dimensiuni (buc)   410×170×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  A08A   8595580532772 

 A02    
 Mecanism de clătire pentru rezervor WC montat la semi-

înălţime 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru instalare în rezervoare de dimensiuni reduse 

 Caracteristici 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   228–  306   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 pentru montarea în rezervor care se racordează la ţeavă de Ø50 

    Capac Ø50 pentru evacuare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3409   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×100×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A02   8594045930115 

 Mecanisme de clătire 
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 A03    
 Mecanism de clătire pentru rezervor WC montat la înălţime 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru instalare în rezervoare înalte 

 Caracteristici 

    Material: ABS 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 mm pentru montarea în rezervoare cu un diametru de 

evacuare de Ø32 mm 

    Capac Ø32 pentru conducta de evacuare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3348   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×140×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A03   8594045930122 

 A03A    
 Mecanism de clătire pentru rezervor WC montat la înălţime 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru instalare în rezervoare înalte 

 Caracteristici 

    Material: ABS 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   228–  306   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Mecanism clătire fără evacuare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1921   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×110×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   35 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A03A   8594045934120 

 Mecanisme de clătire 

 Catalog tehnic 
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 A06    
 Mecanism de clătire pentru rezervor WC încastrat 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoarele încastrate cu înălţime de 1000, 1120, 1200 mm 

 Caracteristici 

    Material: ABS 

    Compatibil cu rezervoarele încastrate A100, A101, A102, A115, A116 cu 

înălţimea de 1000, 1120, 1200 mm 

    Acţionare dublă 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

 Parametrii tehnici 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 pentru instalarea în rezervor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2731   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×100×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A06   8594045936803 

 A06E    
 Mecanism de clătire pentru rezervor WC încastrat ECOLOGY 

 Aplicaţie 

    Pentru economisirea apei clătire 2/4 l 

    Pentru rezervoarele încastrate cu înălţime de 1000, 1120, 1200 mm 

 Caracteristici 

    Material: ABS 

    Compatibil cu rezervoarele încastrate A100, A101, A102, A115, A116 cu 

înălţimea de 1000, 1120, 1200 mm 

    Acţionare dublă 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

 Parametrii tehnici 

  Clătire mare   3,5–  6   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     4   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     2   l 

  Clătire mică   2–  4   l 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 pentru instalarea în rezervor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3055   kg 

  Dimensiuni (buc)   440×140×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A06E   8595580511258 

 Mecanisme de clătire 
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 A06/850    
 Mecanism de clătire pentru rezervor WC încastrat cu 

înăltime redusă 850 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare încastrate cu înălţime de 850 mm 

 Caracteristici 

    Compatibil cu rezervoare încastrate A100, A101, A102, cu înălţimea de 850 mm 

    Acţionare dublă 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Clătire mare   6–  9   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Racord Ø60 mm scurtat pentru a se potrivi în rezervor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2695   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×100×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A06/850   8595580504571 

 A07    
 Mecanism de clătire pentru rezervor aparent A93 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare A93 

 Caracteristici 

    Acţionare dublă 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Clătire mare   6–  8   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     3   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     8   l 

  Atunci când este instalat la înălţime rezervorul este funcţio-

nal doar cu clătire mare 

  6–  8   l 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Evacuare Ø60 pentru montarea în rezervor care se racordează la ţeavă de Ø50 

    Capac Ø50 pentru conducta de evacuare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2986   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×130×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A07   8594045936810 

 Mecanisme de clătire 

 Catalog tehnic 
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 A09A    
 Mecanism de clătire pentru rezervor încastrat Slimmodul 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate Slim 

 Caracteristici 

    Compatibil cu rezervoare încastrate A1112, A1115, A1101 

    Opţiunea de a seta cantitatea necesară de apă 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Domeniu de reglaj de la același nivel mare   0–  9   l 

  Domeniu de reglaj de culoare mici   0–  9   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Mufă pentru instalare în rezervor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4431   kg 

  Dimensiuni (buc)   500×180×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  A09A   8595580519810 

 A09B    
 Mecanism de clătire pentru rezervor încastrat Slimmodul 

 Aplicaţie 

    Pentru rezervoare WC încastrate Slim 

 Caracteristici 

    Compatibil cu rezervoare încastrate A1112, A1115, A1101 

    Ușor de instalat și de întreţinut 

    Interschimbabil cu mecanismul A09A 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Setare clătire mare     6   l 

  Setarea clătire mică     3   l 

  Rezervă pentru clătire igienică     3   l 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Mufă pentru instalare în rezervor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2428   kg 

  Dimensiuni (buc)   495×65×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A09B   8595580506988 

 Mecanisme de clătire 
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 A93-1/2"    
 Rezervor cu acţionare dublă ALCA UNI DUAL 

 Aplicaţie 

    Pentru montare la înălţime mare, medie și joasă 

    Pentru instalare pe perete 

 Caracteristici 

    Rezervorul este izolat împotriva formării condensului 

    Alimentarea cu apă de la stânga/dreapta 

    Consola este universală și se potrivește și cu alte rezervoare de pe piaţă 

    Volum 8 l cu o mare varietate de setări pentru volumul de clătire 

    Sistem de clătire dublă 3/6L 

    Setare pentru economisirea apei 

    Soluţie de proiectare asigură confortul la clătire, chiar și pentru copii și 

persoane cu handicap 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Clătire mare   5,5–  8   l 

  Setare implicită pentru clătire mare     6   l 

  Setare implicită pentru clătire mică     3   l 

  Atunci când este instalat la înălţime rezervorul este funcţio-

nal doar cu clătire mare 

  6–  8   l 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Clătire mică   2,5–  3,5   l 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor 

    Supape umplere (1/2") și spălare 

    Cot Ø50/40 mm pentru instalare la înălţime mică 

    Set clătire pentru instalare la înălţime (cordon, mâner, pârghie) 

    Set pentru acţionare clătire rezervor la înălţime mică (buton mic, mare) 

    Set de fi xare: șurub Ø5×40 – 2 buc, diblu Ø8 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,9699   kg 

  Dimensiuni (buc)   456×410×142   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 58   buc 

  Cod produs   EAN 

  A93-1/2"   8594045931051 

  A93-3/8"   8595580501280 

 Catalog tehnic 

 Rezervoare WC din plastic 
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 A94-1/2"    
 Rezervor cu acţionare simplă ALCA UNI START/STOP 

 Aplicaţie 

    Pentru montare la înălţime mare, medie și joasă 

    Pentru instalare pe perete 

 Caracteristici 

    Rezervorul este izolat împotriva formării condensului 

    Alimentarea cu apă de la stânga/dreapta 

    Consola este universală și se potrivește și cu alte rezervoare de pe piaţă 

    Volum 8 l cu o mare varietate de setări pentru volumul de clătire 

    Clătire START/STOP 

    Setare pentru economisirea apei 

    Soluţie de proiectare asigură confortul la clătire, chiar și pentru copii și 

persoane cu handicap 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Clătire   6–  8   l 

  Atunci când este instalat pe un sistem de rezervor STOP la 

nivel înalt nu este funcţional 

        

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Rezervor 

    Supape umplere (1/2") și spălare 

    Cot Ø50/40 mm pentru instalare la înălţime mică 

    Set clătire pentru instalare la înălţime (cordon, mâner, pârghie) 

    Set clătire pentru instalare joasă (buton) 

    Set de fi xare: șurub Ø5×40 – 2 buc, diblu Ø8 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5936   kg 

  Dimensiuni (buc)   456×410×142   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 58   buc 

  Cod produs   EAN 

  A94-1/2"   8594045936827 

  A94-3/8"   8595580542962 
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 A95    
 Ţeavă pentru rezervor înaltime DN32 + inserţie pliată 

 Aplicaţie 

    Pentru a racorda rezervorul la vasul WC 

 Caracteristici 

    Ţeavă de evacuare despicată Ø32 mm 

    Material: ABS 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă Ø32 mm 

    Garnitură universală 55–58/32 mm 

    Cot ø35 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,366   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×64×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  A95   8594045933413 

 A950    
 Ţeavă pentru rezervor înaltime DN35 

 Aplicaţie 

    Pentru a racorda rezervorul la vasul WC 

 Caracteristici 

    Set evacuare Ø35 mm 

    Material: ABS 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă Ø35 mm - 1 buc 

    Cot ø35 mm - 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,52   kg 

  Dimensiuni (buc)   1500×36×250   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  A950   8594045938173 

 Catalog tehnic 

 Rezervoare WC din plastic 
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 SA2000-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Flotoare de umplere A15" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6511   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×230×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000-1/2"   8594045930238 

 
 

 
 

 
 

 
 

  M
E

C
A

N
IS

M
E

 
 

 

 Seturi fl otor și mecanism 



136

 

 SA2000-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Flotor A15"-3/8" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6304   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×230×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000-3/8"   8594045930245 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 



137

 

 SA2000K-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Flotor A16" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6733   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×230×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000K-1/2"   8594045936261 

 Seturi fl otor și mecanism 
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 SA2000K-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A16-3/8" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,648   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×230×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000K-3/8"   8594045936278 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 
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 SA2000S-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet plastic lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A17-1/2" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7267   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000S-1/2"   8594045930528 

 Seturi fl otor și mecanism 
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 SA2000S-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet plastic lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă clătire A17-3/8" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7185   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000S-3/8"   8595580515492 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 
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 SA2000SK-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A18-1/2" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7654   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000SK-1/2"   8594045936247 

 Seturi fl otor și mecanism 
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 SA2000SK-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare simplă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire START/STOP 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Butonul START/STOP cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   310–  405   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A18-3/8" 

    Mecanism clătire A2000 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7389   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA2000SK-3/8"   8594045930535 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 
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 SA08A-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Flotoare de umplere A15" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7062   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08A-1/2"   8595580532796 

 Seturi fl otor și mecanism 
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 SA08A-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet din plastic lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Flotor A15"-3/8" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7034   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08A-3/8"   8595580532802 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 
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 SA08AK-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Flotor A16" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7526   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08AK-1/2"   8595580532819 

 Seturi fl otor și mecanism 
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 SA08AK-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 38 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A16-3/8" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

    Capac crom 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,734   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08AK-3/8"   8595580532826 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 
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 SA08AS-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet plastic lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A17-1/2" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7836   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08AS-1/2"   8595580532833 

 Seturi fl otor și mecanism 
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 SA08AS-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet plastic lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă clătire A17-3/8" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7754   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08AS-3/8"   8595580532840 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 
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 SA08ASK-1/2"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A18-1/2" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8284   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08ASK-1/2"   8595580532857 

 Seturi fl otor și mecanism 
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 SA08ASK-3/8"    
 Set mecanism WC cu acţionare dublă 

 Aplicaţie 

    Pentru înlocuire 

    Pentru rezervoare WC ceramice 

 Caracteristici 

    Filet metal lungime 39 mm 

    Filtru de murdărie inclus 

    Închidere lină fără șocuri 

    Nivelul apei este reglabil 

    Sensibilitate scăzută la diferenţa de presiune din reţeaua de alimentare 

    Designul permite ajustarea optimă în funcţie de înălţimea rezervorului 

    Mecanism clătire dublă 3/6 l 

    Permite reglajul cantităţii de apă evacuate 

    Opţiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

    Buton DUAL cromat 

 Parametrii tehnici 

  Reglaj pe înălţime   315–  450   mm 

  Gama de lucru   0,05–  0,8   MPa 

  Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acţi-

onare este determinat de mărimea și volumul rezervorului 

        

  Cerinţe funcţionale clasa I         

  Presiune de funcţionare recomandată   0,5–  0,8   MPa 

  Grup acoustic II     <30   dB 

 Conţinutul pachetului 

    Supapă de umplere A18-3/8" 

    Mecanism clătire A08A 

    Kit de etanșare 

    Set de fi xare: șurub M8×65 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,813   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 256   buc 

 Cod produs  EAN 

  SA08ASK-3/8"   8595580532864 

 Seturi fl otor și mecanism 

 Catalog tehnic 
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 V0018-ND    
 Acoperitoare buton (A2000) 

 Aplicaţie 

    Rezolvă problema înlocuirii supapei cu sistemul original, prin tragere 

    Pentru rezervoarele cu gaură mică pentru buton 

    Pentru mecanisme de clătire A2000, A05, A08, A08A 

 Caracteristici 

    Culoare: crom 

 Conţinutul pachetului 

    Mască frontală 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0141   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×0×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  V0018-ND   8595580537043 

 P0014-ND    
 Set buton de acţionare complet cromat (A05) 

 Aplicaţie 

    Set buton complet pentru mecanism clătire A05 

 Caracteristici 

    Culoare: crom 

 Conţinutul pachetului 

    Set complet buton pentru A08A 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0283   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P0014-ND   8595508053501 

 V0011-ND    
 Set buton de acţionare complet cromat (A2000) 

 Aplicaţie 

    Set buton complet pentru mecanism clătire A2000 

 Caracteristici 

    Culoare: crom 

 Conţinutul pachetului 

    Set complet buton pentru A08A 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0149   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×0×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  V0011-ND   8594045930276 
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 V0296-ND    
 Set buton de acţionare complet cromat (A08A) 

 Aplicaţie 

    Pentru mecanism clătire A08A 

 Caracteristici 

    Culoare: crom 

 Conţinutul pachetului 

    Set complet buton pentru A08A 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0149   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×49×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  V0296-ND   8595580534844 

 V0015-ND    
 Garnitură 64×30×2 

 Aplicaţie 

    Pentru mecanisme de clătire A2000, A05, A02, A03, A06, A07 

 Caracteristici 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0321   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×2×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  V0015-ND   8595580536985 

 N0020-ND    
 Capac cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru acoperirea găurilor de alimentare a rezervoarelor 

 Caracteristici 

    Culoare: crom 

 Conţinutul pachetului 

    Capac 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0032   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×20×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  N0020-ND   8595580533878 

 Mecanisme – accesorii 

 Catalog tehnic 
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 Capace WC 

Stabilirea balamalele pentru compatibilitate perfectă

Montarea ușoară a capacelor ALCA pe vasul WC este garantată datorită gamei posibilităţii

maxime de ajustare a balamalelor. Acest lucru, precum și forma capacelor WC le face

compatibile cu o gamă foarte mare de vase ceramice. Balamalele sunt realizate din oţel

inoxidabil și din motive de estetică vizuală sunt vopsite cu un strat de pulbere de culoare

albă, ceea ce le conferă și o mai mare rezistenţă.

Sistem CLICK pentru curăţare ușoară

Sistemul CLICK al balamalelor permite o curăţare mai ușoară a capacului precum și a vasului

WC. Prin apăsarea celor două butoane de pe partea interioară a balamalei eliberaţi capacul

WC de pe vas și îl îndepărtaţi ușor pentru curăţare. Capacul poate fi  returnat rapid în poziţia

sa iniţială prin introducerea sa înapoi în balamale.

Antibacterial

Majoritatea capacelor WC ALCA au proprietăţi antibacteriene datorate conţinutului

de compuși de argint din materialul lor. Testele au demonstrat că densitatea abacteriană

de pe suprafaţa capacului este semnifi  cativ redusă.

Duroplast

Capace WC fabricate din material Duroplast de înaltă calitate care satisfac chiar și pe cei

mai pretenţioși clienţi. Duroplast este un material care reduce foarte mult disconfort cauzat

de senzaţia de rece la contactul cu suprafaţa capacului.

Sistemul SOFTCLOSE – Capac WC cu sistem de închidere 

lentă

Sistemul SOFTCLOSE este caracterizat de închiderea lentă a capacului. Mecanismul din 

interiorul balamalelor capacului asigură o cădere lentă pe ceramică. Avantajul acestui 

sistem este de protejarea vasului WC cauzată de căderea accidentală a capacului. Aceasta 

asigură și o mai mare siguranţă și confort la manipularea capacului. Acest sistem este 

recomandat în special zonelor publice și familiilor cu copii.

ANTI
BACTERIAL

SOFT
CLOSE

CLICK 
SYSTEM

 Capace WC 
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 Capace WC 

Montaj confortabil prin 

partea de sus

Pentru capacele WC duroplast cu sistem

CLICK vă oferim în afara balamalelor

clasice cu montaj de jos și balamalele

care pot fi  reglate din partea de sus.

Acestea sunt concepute special pentru

utilizarea pe vase WC cu spaţiu limitat

pentru montarea completă a balamalei

din partea de jos a vasului și datorită

formei sale este posibilă numai montare

din partea de sus.

Adaptor capac cu suport 

magnetic

Capacele A603 și A606 sunt echipate

cu un adaptor pentru copii. Acesta

este atașat la pinii balamalelor și pot

fi  îndepărtate cu ușurinţă. Adaptorul

este atașat la capacul WC prin magnet.

Acesta este fabricat din polipropilenă,

astfel încât copilul să poată manipula

cu ușurinţă în condiţii de siguranţă

capacul.

Capace WC colorate sau 

cu imprimeu

Capacele WC Duroplast A601 și A604 vin

în patru culori – alb, Bahama, Pergamon

și fi  stic. De asemenea, oferim capace WC

cu imprimare color, cu trei teme – fl oare,

scoică și zen.

IN
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 Capace WC 

 SET FIXARE  –  TABEL COMPATIBILITATE 

 Set fi xare  Tip 

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

Z0137B-ND A64, A65, A66, A67

Z0952-ND A64SLIM, A67SLIM

P157 A678S

PREZENTARE GENERALĂ A CAPACELOR WC

 Cod  Material Culoare Sistem CLICK

CLICK 
SYSTEM

Softclose

SOFT
CLOSE

Adaptorul pentru copii

IN

A602

duroplast

alb

da

nu
nu

A603 da

A604

da

nu

A606 da

A64 SLIM nu

A67 SLIM nu

A674S nu

A66 nu

A67 nu

A601 nu nu nu

A678S – – –

A604 BAHAMA
bahama

da da nu

A601 BAHAMA nu nu nu

A604 PERGAMON
pergamon

da da nu

A601 PERGAMON nu nu nu

A604 PISTACHIO
pistachio

da da nu

A601 PISTACHIO nu nu nu

A604 FLOWER

imprimeu da da

nu

A604 SHELL nu

A604 ZEN nu

P102

polipropilenă alb

– – nu

A68

nu

– nu

A60

nu

nu

A3550 nu

A3551 nu

A3553 nu
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 Capace WC 

A3551 –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Grand (C)

JIKA Lyra Plus (C), Lyra (C)

PTÁČEK Easy (C), Concept (C)

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 

A3550, A3553 –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Alca

CERSANIT Delfi 

IDEAL STANDARD Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C) Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit

JIKA Dino Rimless Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta

PTÁČEK Easy, Concept

RICHTER + FRENZEL Optiline Europa

WINKIEL Lecico (C)

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 

 A60 –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Alca, Rimfl ow, Grand (C)

CERSANIT President (C), Terra Solari (C)

IDEAL STANDARD
Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), 

Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)

JIKA

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

KOLO Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord Primo, Piano (C)

SANITEC / KERAMAG Renova Nr. 1

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

VILLEROY & BOCH Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 

A601 –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Alca, Rimfl ow

CERSANIT Terra, President (C) Delfi 

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) Tigo, Olymp, Deep New Handicap

KERAMAG Renova

KERAMIN Omega (C)

KOLO Rekord (C) Primo, Rekord / Krainer

SANINDUSA Cetus  

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 
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 Capace WC 

A602, A603 –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Alca, Rimfl ow

ALFÖLDI Saval, Bázis, Solinár

CERSANIT
Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, 

Solari, Family, Meteor, Trento, Relax
Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi 

DOLOMITE Garda

FAYANS Neo

GUSTAVSBERG Saval, Nautic

IDEAL STANDARD
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

KERAMAG Renova Nr.1

KERAMIN Omega (C)

KERASAN Godia

KOLO Rekord, Idol, Impuls, Primo Nova Top, Rekord / Krainer

MONDIAL 4031

MULTI Eur

ROCA Zoom

ROSA Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa

SAMARSKJI STROJFARFOR Sanata

SANINDUSA Cetus

SANTEK Boreal, Briz

SANTERI Vita, Sonata

VILLEROY BOCH O.novo

VITRA Saval   

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 

A604, A606 –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Alca, Rimfl ow

ALFÖLDI Saval, Bázis, Solinár

CERSANIT
Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, 

Solari, Family, Meteor, Trento, Relax
Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi 

DOLOMITE Garda

FAYANS Neo

GUSTAVSBERG Saval, Nautic

IDEAL STANDARD
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

KERAMAG Renova Nr.1

KERAMIN Omega (C)

KERASAN Godia

KOLO Rekord, Idol, Impuls, Primo Nova Top, Rekord / Krainer

MONDIAL 4031

MULTI Eur

ROCA Zoom

ROSA Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa

SAMARSKJI STROJFARFOR Sanata

SANINDUSA Cetus

SANTEK Boreal, Briz

SANTERI Vita, Sonata

VILLEROY BOCH O.novo

VITRA Saval   

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 
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 Capace WC 

A66 –  TABEL COMPATIBILITATE 

 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Rimfl ow

CERSANIT President, Merida, Terra

DOLOMITE Clodia

GLACERA Montanaro, Base

HORNBACH Dalea, Luna

IDEAL STANDARD Eurovit (Ecco) Vidima SevaMix (C)

JIKA Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo Zeta Plus (C), Dino Rimless

KERAMAG Renova

KERASAN Flo

LAUFEN Pro, Form

RICHTER + FRENZEL Optiset Optiline

VILLEROY & BOCH Omnia, Omnia Architectura

VITRA S50-52 cm   

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 

A674S –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Rimfl ow

CERSANIT Iryda, Iryda (C) Delfi , Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)

FORM Novalis Corto

GUSTAVSBERG Nautic

HORNBACH Melissa, Luna

IDEAL STANDARD Simplicity

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

LAUFEN Laufen Pro

PTÁČEK Concept 100

RICHTER + FRENZEL Optiline Europa

SANITEC  KERAMAG  KOLO Icon, Primo Renova Nr. 1

VILLEROY & BOCH Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo

VITRA Concept 500

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 

A67 –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Rimfl ow

CERSANIT President, Merida, Terra

DOLOMITE Clodia

GLACERA Montanaro, Base

HORNBACH Dalea, Luna

IDEAL STANDARD Eurovit (Ecco) Vidima SevaMix (C)

JIKA Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo Zeta Plus (C), Dino Rimless

KERAMAG Renova

KERASAN Flo

LAUFEN Pro, Form

RICHTER + FRENZEL Optiset Optiline

VILLEROY & BOCH Omnia, Omnia Architectura

VITRA S50-52 cm  

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 
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 Capace WC 

A67SLIM –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Rimfl ow

CERSANIT President, Merida, Terra, Iryda (C) Olimpia, Olimpia (C), Iryda

DOLOMITE Clodia

GLACERA Montanaro, Base

HORNBACH Dalea, Luna

IDEAL STANDARD Vidima SevaMix (C)

JIKA
Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra 

Plus, Tigo, Deep New Handicap

JUNGBORN Elena (C), Dalea, Melissa

KERAMAG Renova Nr. 1, Renova

KERASAN Flo

KOLO Style, Impuls Quatro

VILLEROY & BOCH Subway, Omnia Architectura

VITRA S50-52 cm   

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 

A64SLIM –  TABEL COMPATIBILITATE 
 

 Producător  Tip  Tip 

ALCAPLAST Alca Rimfl ow

ALFÖLDI Saval Bázis

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

DOLOMITE Garda

FAYANS Neo

GUSTAVSBERG Saval, Nautic

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 Nr. 1

KERASAN Godia

KOLO Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C) Rekord (C), Piano (C), Primo

SANINDUSA Cetus

SANTEK Boreal, Briz

SANTERI Vita, Sonata

VILLEROY & BOCH Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact

VITRA Pera, SeaBay (C)

=  capac de toaletă perfect compatibil cu vasul WC 

=  capac de toaletă compatibil cu vasul WC, fără a se potrivi perfect 

 (C) = WC combi 
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 A60    
 Capac WC Antibacterial 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Set de fi xare din plastic 

    Material rezistent la decolorare 

    Material: polipropilenă cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Parametrii tehnici 

  Proprietăţile antibacteriene se datorează compușilor de argint din material 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale P0009 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0882   kg 

  Dimensiuni (buc)   437×50×382   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   13 / 208   buc 

 Cod produs  EAN 

  A60   8594045930733 

 A68    
 Capac WC – insert 

 Aplicaţie 

    Pentru capace WC 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Compatibil cu majoritatea vaselor WC 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,339   kg 

  Dimensiuni (buc)   360×66×285   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   7 / 252   buc 

 Cod produs  EAN 

  A68   8594045936117 
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 A3550    
 Capac WC 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Set de fi xare din plastic 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,872   kg 

  Dimensiuni (buc)   470×50×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 300   buc 

 Cod produs  EAN 

  A3550   8594045930795 

 A3551    
 Capac WC 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Set de fi xare din plastic 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6866   kg 

  Dimensiuni (buc)   475×50×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 300   buc 

 Cod produs  EAN 

  A3551   8594045933741 

 Capace WC Basic 

 Catalog tehnic 



165

 A3553    
 Capac WC 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Set de fi xare din plastic 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,76   kg 

  Dimensiuni (buc)   480×50×410   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   21 / 336   buc 

 Cod produs  EAN 

  A3553   8594045931532 

 

 A601    
 Capac WC Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem de fi xare complet metalic 

    Material rezistent la decolorare 

    Sistem de înfi letare simplu pentru instalare rapidă 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale P096 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×462×57   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A601   8595580537753 

 Capace WC Basic 
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 A601 BAHAMA    
 Capac WC Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: bahama 

    Set de fi xare reglabil din metal 

    Material rezistent la decolorare 

    Sistem de înfi letare simplu pentru instalare rapidă 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale P096 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A601 BAHAMA   8595580540524 

 

 A601 PERGAMON    
 Capac WC Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: pergamon 

    Set de fi xare reglabil din metal 

    Material rezistent la decolorare 

    Sistem de înfi letare simplu pentru instalare rapidă 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale P096 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A601 PERGAMON   8595580540425 

 Capace WC Duroplast 

 Catalog tehnic 
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 A601 PISTACHIO    
 Capac WC Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: fi stic 

    Set de fi xare reglabil din metal 

    Material rezistent la decolorare 

    Sistem de înfi letare simplu pentru instalare rapidă 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale P096 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A601 PISTACHIO   8595580540432 

 

 

 A602    
 Capac WC universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A602   8595580537814 

 Capace WC Duroplast 
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 A603    
 Capac WC universal cu insert, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Adaptor integrat 

    Capacul se atașează magnetic în partea de sus și poate fi  demontat atunci 

când nu mai este necesar 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

    Material: polipropilenă cu proprietăţi antibacteriene 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Adaptor detașabil 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,8   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A603   8595580537821 

 

 

 

 A604    
 Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A604   8595580539665 

 Capace WC Duroplast 

 Catalog tehnic 
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 A604 BAHAMA    
 Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: bahama 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A604 BAHAMA   8595580541477 

 

 

 

 A604 PERGAMON    
 Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: pergamon 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A604 PERGAMON   8595580541484 

 Capace WC Duroplast SOFTCLOSE 
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 A604 PISTACHIO    
 Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: fi stic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A604 PISTACHIO   8595580541491 

 

 

 

 A604 FLOWER    
 Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb cu print FLOWER 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A604 FLOWER   8595580541521 

 Capace WC Duroplast SOFTCLOSE 

 Catalog tehnic 
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 A604 SHELL    
 Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb cu print SHELL 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A604 SHELL   8595580541545 

 

 

 

 A604 ZEN    
 Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb cu print ZEN 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A604 ZEN   8595580541538 

 Capace WC Duroplast SOFTCLOSE 
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 A606    
 Capac WC universal SOFTCLOSE cu insert, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Adaptor integrat 

    Capacul se atașează magnetic în partea de sus și poate fi  demontat atunci 

când nu mai este necesar 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Adaptor detașabil 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,8275   kg 

  Dimensiuni (buc)   375×57×462   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A606   8595580544065 

 

 

 

 A66    
 Capac WC SOFTCLOSE, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Set de fi xare universal reglabil pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Material: Duroplast 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamale Z0137-ND 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,849   kg 

  Dimensiuni (buc)   490×390×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 80   buc 

 Cod produs  EAN 

  A66   8594045938852 

 Capace WC Duroplast SOFTCLOSE 

 Catalog tehnic 
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 A67    
 Capac WC SOFTCLOSE, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Set de fi xare universal reglabil pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Material: Duroplast 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamalele Z0137-ND 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,046   kg 

  Dimensiuni (buc)   490×390×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 80   buc 

 Cod produs  EAN 

  A67   8594045938869 

 

 

 

 A67SLIM    
 Capac WC SLIM SOFTCLOSE, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Set de fi xare universal reglabil pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Material: Duroplast 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamalele Z0952-ND 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,74   kg 

  Dimensiuni (buc)   480×397×74   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 80   buc 

 Cod produs  EAN 

  A67SLIM   8595580544362 

 Capace WC Duroplast SOFTCLOSE 
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 A64SLIM    
 Capac WC SLIM SOFTCLOSE, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Set de fi xare universal reglabil pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Material rezistent la decolorare 

    Material: Duroplast 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamalele Z0952-ND 

    Tampoane pentru vas WC JIKA LYRA PLUS 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,1708   kg 

  Dimensiuni (buc)   475×385×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 80   buc 

 Cod produs  EAN 

  A64SLIM   8595580544355 

 

 

 

 A674S    
 Capac WC SOFTCLOSE, Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru vase WC în conformitate cu tabelele de compatibilitate 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    SOFTCLOSE – sistem sigur cu închidere lentă 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material rezistent la decolorare 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    balamalele P106B 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,3   kg 

  Dimensiuni (buc)   58×445×360   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A674S   8595580548742 

 Capace WC Duroplast SOFTCLOSE 

 Catalog tehnic 
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 A678S    
 Capac WC Duroplast 

 Aplicaţie 

    Pentru WC ALCA MEDIC 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Balamale de metal cu capac de plastic alb reglabile pe două axe 

    Posibilitatea de strângere a balamalei de sus cu ajutorul unei șurubelniţe 

    Material rezistent la decolorare 

    Material: duroplast cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

    Balamalele P157 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4046   kg 

  Dimensiuni (buc)   58×445×360   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A678S   8595580563974 

 

 P102    
 Capac WC – adaptor 

 Aplicaţie 

    Pentru capac WC A603 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Compatibil cu modelele A602 și A604, dar adaptorul pentru copii nu va putea 

fi  atașat magnetic de aceste modele 

    Instalare și detașare simplă 

    Finisaj antibacterian 

    Material: polipropilenă cu proprietăţi antibacteriene (compuși de argint) 

 Conţinutul pachetului 

    Capac WC 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2884   kg 

  Dimensiuni (buc)   394×30×275   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  P102   8595580537852 

 Capace WC Duroplast SOFTCLOSE 
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 P0009-ND    
 Set fi xare pentru A60 

 Aplicaţie 

    Pentru capac WC A60 

 Caracteristici 

    Corp din material plastic 

    O gamă largă de setări – compatibilitate mare 

 Conţinutul pachetului 

    Suport din plastic 2 buc 

    Șurub din plastic cu piuliţă 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0732   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×80×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P0009-ND   8594045931969 

 P096    
 Set fi xare pentru A601 

 Aplicaţie 

    Pentru capacul WC A601 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem de înfi letare simplu pentru instalare rapidă 

    Datorită balamalelor rotative poate fi  reglat pe vasul WC 

 Conţinutul pachetului 

    Corp balama din otel inoxidabil 2 buc 

    Bold 2 buc 

    Piuliţă cu eliberare rapidă 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1652   kg 

  Dimensiuni (buc)   115×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P096   8595580537807 

 Catalog tehnic 

 Capace WC – balamale 
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 P106    
 Set fi xare cu montaj de jos, capac din oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Vase WC cu acces limitat de montaj 

    Pentru capacele de toaletă A602, A603, A604, A606, A674S 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Universal reglabil în două axe 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil și piuliţe 2 buc 

    Balamalele cu capac metalic 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0645   kg 

  Dimensiuni (buc)   90×45×45   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P106   8595580547202 

 P106B    
 Set fi xare cu montaj de jos, capac din plastic 

 Aplicaţie 

    Vase WC cu acces limitat de montaj 

    Pentru capacele de toaletă A602, A603, A604, A606, A674S 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Capac din plastic – alb 

    Universal reglabil în două axe 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil și piuliţe 2 buc 

    Balamalele cu capac din plastic 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0765   kg 

  Dimensiuni (buc)   90×45×45   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P106B   8595580548964 
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 Capace WC – balamale 
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 P105    
 Set fi xare cu montaj de sus, capac din oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru vasele de toaletă 

    Vase WC cu acces limitat de montaj 

    Pentru capacele de toaletă A602, A603, A604, A606, A674S 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Universal reglabil în două axe 

    Montare din partea superioară a balamalei datorită diblului 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil 2 buc 

    Diblu 2 buc 

    Balamalele cu capac metalic 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0467   kg 

  Dimensiuni (buc)   62×45×45   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P105   8595580547196 

 P105B    
 Set fi xare cu montaj de sus, capac din plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru vasele de toaletă 

    Vase WC cu acces limitat de montaj 

    Pentru capacele de toaletă A602, A603, A604, A606, A674S 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Universal reglabil în două axe 

    Capac din plastic – alb 

    Montare din partea superioară a balamalei datorită diblului 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil 2 buc 

    Diblu 2 buc 

    Balamalele cu capac din plastic 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0647   kg 

  Dimensiuni (buc)   62×45×45   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P105B   8595580548957 

 Catalog tehnic 

 Capace WC – balamale 
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 Z0137B-ND    
 Set fi xare pentru A64, A65, A66, A67 

 Aplicaţie 

    Pentru capacele WC A64, A65, A66, A67 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Universal reglabil în două axe 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil și piuliţe 2 buc 

    Balamalele cu capac metalic 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1159   kg 

  Dimensiuni (buc)   108×92×46   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  Z0137B-ND   8595580545390 

 Z0952-ND    
 Set fi xare pentru A64SLIM, A67SLIM 

 Aplicaţie 

    Pentru capacele WC A64SLIM și A67SLIM 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Universal reglabil în două axe 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil și piuliţe 2 buc 

    Balamalele cu capac metalic 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1037   kg 

  Dimensiuni (buc)   108×92×46   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  Z0952-ND   8595580546380 

 Capace WC – balamale 
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 P113    
 Diblu pentru montarea capacului WC 

 Aplicaţie 

    Pentru balamale WC P106 și P106B 

 Caracteristici 

    Montare din partea superioară a balamalei datorită diblului 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil 2 buc 

    Diblu 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0268   kg 

  Dimensiuni (buc)   50×45×17   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P113   8595580548940 

 P157    
 Set fi xare pentru A678S 

 Aplicaţie 

    Pentru capac WC A678S 

 Caracteristici 

    Corp metalic 

    Sistem CLICK – ceramica este mai ușor de curăţat datorită funcţiei de 

detașare a capacului 

    Universal reglabil în două axe 

 Conţinutul pachetului 

    Șurub din oţel inoxidabil cu mecanism reglabil universal 2 buc 

    Bold cu sistem CLICK 2 buc 

    Diblu 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2224   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×150×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P157   8595580564193 

 Capace WC – balamale 

 Catalog tehnic 
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 Canale de scurgere pentru duş 

Canale de scurgere pentru duș

Cand apa nu curge prin sifon, 

clapetele se închid, astfel chiar 

dacă apa se evaporă acestea 

împiedică mirosurile neplăcute 

din canalizare.

Sub presiunea apei 

clapetele se deschid 

și permit scurgerea.

  P095 pentru canalele de scurgere din oţel inoxidabil APZ1, APZ4, 

APZ5, APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, 

ARZ1, APZ13

  P143, P144, P145 

pentru canalul de scurgere 

din oţel inoxidabil APZ13.

Sifon anti miros combinat 

Accesorii opţionale:

Pentru spaţii unde utilizarea este redusă și există posibilitatea evaporării 

apei din sifon, cum ar fi  spaţii tehnice, de recreere sau locuri cu utilizare 

sezonieră.

Debit ridicat până la 68 l/min 

Debit maxim de apă: 68 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul 

ţevii de evacuare de 50 mm.

44 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul ţevii de evacuare 

de 40 mm.

Două sifoane: Debitul mare de scurgere este posibil datorită sifonului 

dublu-compartimentat.

Soluţii personalizate 

Variante de lungime: 300–2.200 mm pentru 

o singură secţiune. Lungimi mai mari 

de 2.200 mm pot fi  realizate prin conectarea 

de secţiuni în funcţie de necesităţi.

Variante de înălţime: Versiuni diferite 

de înălţime a marginii sau de adancime a canalului de scurgere pot fi  

furnizate la cerere.

Sifon: Anti miros poate fi  poziţionat oriunde clientul dorește. În funcţie 

de debitul de apă, într-un canal de scurgere poate fi  utilizat mai mult 

de un sifon.

Material: Oţel inoxidabil standard AISI 304, 

Pentru medii agresive (piscine) din oţel inoxidabil AISI 316L.

Sifonul cu posibilitate completă de curăţare 

Material: polipropilenă

Construcţie: 2 compartimente de evacuare, 

2 părţi detașabile de admisie și 2 sifoane cu grătar 

de protecţie.

Posibilitate de curăţare: Grătarul de protecţie ca reţine 

cea mai mare parte a murdăriei și prin îndepărtarea 

piesei de admisie puteţi curăţa sifonul pînă la ţeava de evacuare.

25 ani garanţie 

Materialul utilizat: 

Oţel inoxidabil AISI 304.

Tratamentul materialului: 

Decapare şi pasivizare, lustruire electrochimică.

Protecţie împotriva murdăriei în timpul instalării:

Gulerul și sifonul sunt protejate de folie, iar canalul în sine 

printr-o inserţie de spumă.

Înălţime redusă de instalare 

55 mm pentru canalele de scurgere cu diametrul ţevii de evacuare 

de 40 mm (potrivită pentru renovări).

85 mm pentru canalele de scurgere cu diametrul ţevii de evacuare 

de 50 mm (potrivite pentru clădiri noi).
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Inovaţie

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

Instalare fără unelte - conectare simplă 

a picioarelor reglabile la canalul de scurgere.
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 Canale de scurgere pentru duş 
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Margine verticală reglabilă APZ4 Flexible

Rigolele de duș APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low, APZ1104 Flexible Low și APZ1004 

Flexible sunt concepute pentru a fi  instalate direct pe perete incintei de duș. Marginea 

verticală pentru etanșare poate fi  ajustată pentru a se potrivi cu faianţă între 6–12 mm 

grosime. Aceasta elimină necesitatea de a compensa orice diferenţe de grosime ale 

plăcilor sau a adezivului.

Spre deosebire de alte rigole, rigola Flexible este atașată și de pământ dar și pe perete. 

Aceasta este apoi acoperită cu o membrană impermeabilă și cu faianţă. Astfel se 

asigură un mai bun grad de impermeabilizare. De asemenea, înclinaţia podelei înspre 

perete este mai simplă.

Sifon anti miros combinat pentru rigole din plastic Alcaplast

Acest sifon este potrivit pentru incintele de dus cu o frecvenţă neliniară de utilizare. Lipsa unei frecvenţe 

de utilizare duce la evaporarea apei din sifon. Spre exemplu în spaţiile de agreement, hoteluri, pensiuni 

cu utilizare sezonieră.

Când nivelul apei scade, bilele de plastic coboară încet spre orifi ciile de evacuare. După evaporarea 

completă a apei, bilele închid evacuarea și previn mirosurile neplăcute din canalizare. 

Caracteristici:

  sifonul anti miros combinat este inclus

  debit 31 l/min.

  compatibil cu rigolele de duș din plastic APZ8, APZ9, APZ10, APZ18

  posibilitate de înlocuire și în rigolele de duș deja instalate

Bandă din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate

Profi lul din oţel inoxidabil ajută la acoperirea zonei de tranziţie dintre zona 

înclinată și zona dreaptă a pardoselii. Acesta sunt disponibile în fi nisaj mat, 

de dreapta sau de stânga, ambele versiuni cu lungimi de 1000 mm și 1200 mm.

Profi lele APZ901M și APZ902M sunt proiectate pentru plăci ceramice de 10 mm 

și benzile APZ905M și APZ903M sunt pentru plăci ceramice de 12 mm. Modelul 

de înclinaţie se determină în funcţie de direcţia pantei de scurgere spre rigola 

de duș. Modelul cu două feţe poate fi  folosit și ca distanţier lângă rigola de duș. 

Pentru scurtarea profi lelor din oţel inoxidabil vă recomandăm să folosiţi fl exul.

15 mm

10 mm

APZ4 Flexible, 

APZ104 Flexible Low

15 mm

APZ16 Wall, 

APZ116 Wall Low

Drenaj secundar 

Tendinţa actuală în industria construcţiilor pune accentul pe materiale noi 

și cu un grad de impermeabilizare adecvată mai ales în casele de construcţii din 

lemn. Noua soluţie tehnică a noilor noastre canale de scurgere pentru duș APZ1S 

și APZ101S asigură drenarea umezelii din pavaj și impermeabilizarea în corpul 

canalului.

Instalare temeinică:

La selectarea acestui tip de canal de scurgere este absolut necesar să asiguraţi 

instalarea corectă și conectarea precisă a hidroizolaţiei pentru a fi  sigur că funcţia 

de drenaj secundar funcţionează bine.
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 Canale de scurgere pentru duş 

LINE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

PURE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

CUBE / Oţel inoxidabil-lucios/matHOPE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

BUBLE / Oţel inoxidabil-lucios/mat DREAM / Oţel inoxidabil-lucios/mat

GL1204 / Sticlă-negru

GL1200 / Sticlă-alb

GL1202 / Sticlă-verde

POSH / Oţel inoxidabil-mat

DESIGN-ANTIC / Bronz-antic

DESIGN / Oţel inoxidabil-lucios/mat

CODE / Oţel inoxidabil-lucios/mat ROUTE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

SMILE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

ZIP / Oţel inoxidabil-lucios/mat

SPACE pentru APZ13 / Oţel inoxidabil-mat
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PURE BLACK / Negru-mat
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Grătare pentru canalele de scurgere din oţel inoxidabil ALCA

MI1205 / Piatră sintetică-negru

Cavitatea grătarului are o suprafaţă special înăsprită 
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru 
încorporarea plăcilor ceramice.

Grătarul este inclus.

MI1200 / Piatră sintetică-alb

MI1206 / Piatră sintetică-nisip

MI1207 / Piatră sintetică-Granit

DOUBLE pentru APZ13-DOUBLE9 /
Grătar faţă-verso / oţel inoxidabil-mat sau suport 
pentru încastrarea plăcilor ceramice

Canale de scurgere pentru duș – prezentare 

generală grătare
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LIFE / Oţel inoxidabil-mat GRACE / Oţel inoxidabil-matTIME / Oţel inoxidabil-mat VIEW / Oţel inoxidabil-mat TRITON / Oţel inoxidabil-mat

LINE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

PURE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

CUBE / Oţel inoxidabil-lucios/matHOPE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

BUBLE / Oţel inoxidabil-lucios/mat DREAM / Oţel inoxidabil-lucios/mat

FLOOR pentru APZ6 și APZ16 /
Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

TILE / Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

INSERT pentru APZ13 /
Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

APZ8 Simple
 Oţel inoxidabil mat – grătarul este inclus 

APZ9 Simple
 Oţel inoxidabil mat – grătarul este inclus 

APZ10 Simple
 Oţel inoxidabil mat – grătarul este inclus 

SOLID / Oţel inoxidabil-mat

Cavitatea grătarului are o suprafaţă special înăsprită 
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru 
încorporarea plăcilor ceramice.

Cavitatea grătarului are o suprafaţă special înăsprită 
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru 
încorporarea plăcilor ceramice.

Cavitatea grătarului are o suprafaţă special înăsprită 
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru 
încorporarea plăcilor ceramice.
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Grătare pentru canalele de scurgere din plastic

Cavitatea grătarului are o suprafaţă special înăsprită 
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru 
încorporarea plăcilor ceramice.

APZ18 Simple
 Oţel inoxidabil mat – grătarul este inclus 

APZ5-EDEN / Capac din oţel inoxidabil-lucios APZ5-SHADE / Capac din oţel inoxidabil-mat
APZ5-TWIN / Capac pentru încastrarea plăcilor 
ceramice

STREAM pentru APZ13 / Oţel inoxidabil-mat GAP pentru APZ6 și APZ16 / Oţel inoxidabil-mat
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Cavitatea grătarului are o suprafaţă special înăsprită 
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru 
încorporarea plăcilor ceramice.

Grătarul este inclus.

DOUBLE pentru APZ13-DOUBLE9 /
Grătar faţă-verso / oţel inoxidabil-mat sau suport 
pentru încastrarea plăcilor ceramice
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 Canale de scurgere pentru duş 

 Cod Material canal 

de scurgere duș

Variante de plasare pentru 

canalele de scurgere

Tipuri de grătare Grătarul este 

inclus în 

ambalaj

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil

APZ1, APZ1BLACK oţel inoxidabil in spaţiu perforate nu

APZ101, APZ101BLACK Low oţel inoxidabil in spaţiu perforate nu

APZ1001 oţel inoxidabil in spaţiu perforate nu

APZ1101 Low oţel inoxidabil in spaţiu perforate nu

APZ4 oţel inoxidabil la perete perforate nu

APZ104 Low oţel inoxidabil la perete perforate nu

APZ1004 oţel inoxidabil la perete perforate nu

APZ1104 Low oţel inoxidabil la perete perforate nu

APZ6 oţel inoxidabil in spaţiu pline nu

APZ106 Low oţel inoxidabil in spaţiu pline nu

APZ1006 oţel inoxidabil in spaţiu pline nu

APZ1106 Low oţel inoxidabil in spaţiu pline nu

APZ16 oţel inoxidabil la perete pline nu

APZ116 Low oţel inoxidabil la perete pline nu

APZ1016 oţel inoxidabil la perete pline nu

APZ1116 Low oţel inoxidabil la perete pline nu

APZ2001 oţel inoxidabil in spaţiu perforate nu

APZ2006 oţel inoxidabil in spaţiu pline nu

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil (Modular și Fit and Go)

APZ13 (APZ-S6) oţel inoxidabil in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ13 (APZ-S9) oţel inoxidabil in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ13 (APZ-S12) oţel inoxidabil in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go oţel inoxidabil in spaţiu grătar plin/suport pentru încastrarea plăcilor ceramice da

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil (drenaj secundar)

APZ1S oţel inoxidabil in spaţiu perforate nu

APZ101S Low oţel inoxidabil in spaţiu perforate nu

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil (Antivandal)

APZ11 oţel inoxidabil in spaţiu perforate da

APZ111 Low oţel inoxidabil in spaţiu perforate da

APZ1011 oţel inoxidabil in spaţiu perforate da

APZ1111 Low oţel inoxidabil in spaţiu perforate da

Canal de scurgere în perete

APZ5-EDEN oţel inoxidabil în perete pline da

APZ5-SHADE oţel inoxidabil în perete pline da

APZ5-TWIN oţel inoxidabil în perete pentru încastrare gresie da

Canale de scurgere pentru colţ

ARZ oţel inoxidabil la colţ perforate nu

Canale de scurgere pentru duș din plastic

APZ8, APZ9, APZ10 plastic in spaţiu perforate da

APZ18 margine din oţel inoxidabil in spaţiu perforate da

APZ12 plastic in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ22 margine din oţel inoxidabil in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ2012 plastic in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ2012C plastic in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ2022 margine din oţel inoxidabil in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

APZ2022C margine din oţel inoxidabil in spaţiu perforate, pline, pentru încastrare gresie nu

PREZENTARE GENERALĂ CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ
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 Canale de scurgere pentru duş 
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 Cod  Diametru evacuare 

( mm )

 Înălţime de instalare  

( mm )

Direcţia de scurgere 

a apei

Lungime canale 

de scurgere pentru duș 

( mm )

Debit de apă 

( l/min )

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil

APZ1, APZ1BLACK 50 85 latură 300–1450 60

APZ101, APZ101BLACK Low 40 55 latură 300–1450 35

APZ1001 50 85 drept 300–1450 68

APZ1101 Low 40 55 drept 300–1450 44

APZ4 50 85 latură 550–1150 60

APZ104 Low 40 55 latură 550–1150 35

APZ1004 50 85 drept 550–1150 68

APZ1104 Low 40 55 drept 550–1150 44

APZ6 50 95 latură 300–1150 60

APZ106 Low 40 65 latură 300–1150 35

APZ1006 50 95 drept 300–1150 68

APZ1106 Low 40 65 drept 300–1150 44

APZ16 50 95 latură 300–1150 60

APZ116 Low 40 65 latură 300–1150 35

APZ1016 50 95 drept 300–1150 68

APZ1116 Low 40 65 drept 300–1150 44

APZ2001 40 85 drept*) 300–1150 80

APZ2006 40 110 drept*) 300–1150 80

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil (Modular și Fit and Go)

APZ13 (APZ-S6) 40 54 latură 750–950 40

APZ13 (APZ-S9) 50 81 latură 750–950 50

APZ13 (APZ-S12) 50 105 latură 750–950 58

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go 50 81 latură 750–950 50

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil (drenaj secundar)

APZ1S 50 85 latură 750–950 60

APZ101S Low 40 55 latură 750–950 35

Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil (Antivandal)

APZ11 50 85 latură 300–1150 60

APZ111 Low 40 55 latură 300–1150 35

APZ1011 50 85 drept 300–1150 68

APZ1111 Low 40 55 drept 300–1150 44

Canal de scurgere în perete

APZ5-EDEN 50 100 latură 650–1050 60

APZ5-SHADE 50 100 latură 650–1050 60

APZ5-TWIN 50 100 latură 650–1050 60

Canale de scurgere pentru colţ

ARZ 50 100 latură – 60

Canale de scurgere pentru duș din plastic

APZ8, APZ9, APZ10 40 62 latură 550–950 30

APZ18 40 62 latură 550–950 30

APZ12 50 85 latură 750–1050 63

APZ22 50 85 latură 750–950 63

APZ2012 50 70 drept*) 550–850 80

APZ2012C 50 70 drept*) 550–850 80

APZ2022 50 70 drept*) 550–850 80

APZ2022C 50 70 drept*) 550–850 80

*) canal de scurgere pentru duș fără sifon

PREZENTARE GENERALĂ CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ
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 APZ13   Modular 
 Canal de scurgere pentru duş (grătarul și sifonul nu sunt 

incluse) 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru sifoanele APZ-S6, APZ-S9 și APZ-S12 

   Pentru grătarele perforate din oţel inoxidabil,grătarul INSERT grila pentru 

placare ceramică, grătarul plin SPACE și grătarul prismatic STREAM 

   Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

   Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere 

   Înălţimea de instalare de la 54 mm 

   Înălţime reglabilă 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată de oţel inoxidabil 

   Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de inserţia de polistiren 

   Grosime 25 mm 

   Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Canal de scurgere liniar 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Folie de protecţie pentru marginea canalului si sifonul anti-miros 

   Capac din polistiren pentru protecţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,8538   kg 

  Dimensiuni (buc)   840×156×84   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 60   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ13-750   8595580551513   750   mm   1,8538   kg   840×156×84   mm   20   buc   60   buc 

  APZ13-850   8595580551520   850   mm   2,0398   kg   940×156×84   mm   20   buc   60   buc 

  APZ13-950   8595580551537   950   mm   2,2388   kg   1040×156×84   mm   20   buc   60   buc 

 Canale de scurgere liniare pentru duş 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.

 INOVAŢIE 
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 APZ-S6    
 Sifon extra-low DN40 și set de suporţi reglabili 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru canalul de scurgere APZ13 

 Caracteristici 

    Sifon rotativ 

    Înălţimea de instalare de la 54 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     31   mm 

  Debit     40   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     270   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Sifon anti miros 

    Blocator de siguranţă 2 buc 

    Piuliţă M6 2 buc 

    Suporţi 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4983   kg 

  Dimensiuni (buc)   292×124×71   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   36 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  APZ-S6   8595580551599 

 APZ-S9    
 Sifon low DN50 și set de suporţi reglabili 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru canalul de scurgere APZ13 

 Caracteristici 

    Sifon rotativ 

    Înălţimea de instalare de la 81 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Debit     50   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     380   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Sifon anti miros 

    Blocator de siguranţă 2 buc 

    Piuliţă M6 2 buc 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4842   kg 

  Dimensiuni (buc)   253×118×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   28 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  APZ-S9   8595580551605 

 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 INOVAŢIE 
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 APZ-S12    
 Sifon DN50 și set de suporţi reglabili 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru canalul de scurgere APZ13 

 Caracteristici 

    Sifon rotativ 

    Înălţimea de instalare de la 105 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     58   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     540   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Sifon anti miros 

    Blocator de siguranţă 2 buc 

    Piuliţă M6 2 buc 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5192   kg 

  Dimensiuni (buc)   253×118×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   28 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  APZ-S12   8595580551612 

 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 Catalog tehnic 

 INOVAŢIE 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.

 INOVAŢIE 
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 APZ13-DOUBLE9   Fit and Go 
 Canal de scurgere pentru duş (grătarul și sifonul nu sunt 

incluse) 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

   Pantă interioară înclinată a corpului canalului de scurgere 

   Înălţimea de instalare de la 54 mm 

   Înălţime reglabilă 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Canalul de scurgere este fabricat dintr-o singură bucată de oţel inoxidabil 

   Corpul canalului de scurgere pentru duș este protejat de inserţia de polistiren 

   Grosime 25 mm 

   Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 304 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Canal de scurgere liniar 

   Grătar cu două feţe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru încorporarea 

gresiei) 

   Sifon pentru canalul APZ-S9 

   Suporţi reglabili – 4 buc 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Folie de protecţie pentru marginea canalului si sifonul anti-miros 

   Capac din polistiren pentru protecţie 

   Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,1385   kg 

  Dimensiuni (buc)   857×147×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 60   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ13-DOUBLE9-750   8595580562724   750   mm   3,1385   kg   857×147×100   mm   20   buc   60   buc 

  APZ13-DOUBLE9-850   8595580562731   850   mm   3,4825   kg   957×147×100   mm   20   buc   60   buc 

  APZ13-DOUBLE9-950   8595580562748   950   mm   3,8287   kg   1057×147×100   mm   20   buc   60   buc 

 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET 

 INOVAŢIE 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1    
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere : oţel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, 

EN1253-1 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,856   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1-300   8594045939194   300   mm   1,856   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1-550   8594045939200   550   mm   2,8405   kg   620×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1-650   8594045932928   650   mm   3,1125   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1-750   8594045932935   750   mm   3,1584   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1-850   8594045932942   850   mm   3,3674   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1-950   8594045932959   950   mm   3,8509   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1-1050   8594045932966   1050   mm   4,0959   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1-1150   8594045939897   1150   mm   4,2947   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1-1450   8595580547110   1450   mm   5,9968   kg   1520×135×170   mm   1   buc   –   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ101   Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Înălţimea de instalare de la 55 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere : oţel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, 

EN1253-1 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     35   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,6244   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ101-300   8595580510060   300   mm   1,6244   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ101-550   8595580504137   550   mm   2,5377   kg   620×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101-650   8595580504144   650   mm   2,9947   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101-750   8595580504151   750   mm   3,0397   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101-850   8595580504168   850   mm   3,2505   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101-950   8595580504175   950   mm   3,7331   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101-1050   8595580504182   1050   mm   3,774   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101-1150   8595580504199   1150   mm   4,1769   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101-1450   8595580550844   1450   mm   5,812   kg   1520×170×135   mm   1   buc   –   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1001    
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat, ieșire verticală (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

   Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

   Înălţimea de instalare de la 85 mm 

   Înălţime reglabilă 

   Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

   Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

   Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

   Grosime 25 mm 

   Material canal de scurgere : oţel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, 

EN1253-1 

   Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     590   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

   Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

   Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

   Capac din polistiren pentru protecţie 

   Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9472   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1001-300   8595580527235   300   mm   1,9472   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1001-550   8595580527242   550   mm   2,8344   kg   685×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1001-650   8595580527259   650   mm   3,1064   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1001-750   8595580527266   750   mm   3,3535   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1001-850   8595580527273   850   mm   3,5625   kg   720×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1001-950   8595580527280   950   mm   3,8413   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1001-1050   8595580527297   1050   mm   4,0878   kg   1120×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1001-1150   8595580527303   1150   mm   4,2886   kg   1220×170×135   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1101   Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat, ieșire verticală (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Înălţimea de instalare de la 55 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     44   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,8348   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1101-300   8595580527310   300   mm   1,8348   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1101-550   8595580527327   550   mm   2,722   kg   680×130×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1101-650   8595580527334   650   mm   2,994   kg   720×130×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1101-750   8595580527341   750   mm   3,2411   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1101-850   8595580527358   850   mm   3,4501   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1101-950   8595580527365   950   mm   3,7324   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1101-1050   8595580527372   1050   mm   3,9754   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1101-1150   8595580527389   1150   mm   4,1762   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1BLACK    
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat (grătarul nu este inclus), negru-mat 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere pentru duș: oţel inoxidabil de 2 mm, AISI 304, DIN 

1.4301, cu fi nisaj negru mat 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,856   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1BLACK-300   8595580511869   300   mm   1,856   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1BLACK-550   8595580511883   550   mm   2,8405   kg   620×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1BLACK-650   8595580512002   650   mm   3,1125   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1BLACK-750   8595580512293   750   mm   3,1584   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1BLACK-850   8595580512507   850   mm   3,3674   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1BLACK-950   8595580512798   950   mm   3,8509   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1BLACK-1050   8595580511807   1050   mm   4,0959   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1BLACK-1150   8595580511814   1150   mm   4,2947   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1BLACK-1450   8595580511821   1450   mm   5,9968   kg   1520×135×170   mm   1   buc   –   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ101BLACK   Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat (grătarul nu este inclus), negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Înălţimea de instalare de la 55 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere pentru duș: oţel inoxidabil de 2 mm, AISI 304, DIN 

1.4301, cu fi nisaj negru mat 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     35   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,6244   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ101BLACK-300   8595580508494   300   mm   1,6244   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ101BLACK-550   8595580508876   550   mm   2,5377   kg   620×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101BLACK-650   8595580508944   650   mm   2,9947   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101BLACK-750   8595580509842   750   mm   3,0397   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101BLACK-850   8595580511357   850   mm   3,2505   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101BLACK-950   8595580511791   950   mm   3,7331   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101BLACK-1050   8595580506704   1050   mm   3,774   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101BLACK-1150   8595580507923   1150   mm   4,1769   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101BLACK-1450   8595580508258   1450   mm   5,812   kg   1520×170×135   mm   1   buc   –   buc 
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 APZ1S    
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Hidroizolarea prin orifi ciile de drenaj din corpul canalului de scurgere 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere : oţel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, 

EN1253-1 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     60   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,4189   kg 

  Dimensiuni (buc)   820×135×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 36   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1S-750   8595580562236   750   mm   3,4189   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1S-850   8595580562243   850   mm   3,6829   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1S-950   8595580562250   950   mm   3,9422   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

 

 Canale de scurgere liniare pentru duş 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ101S   Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Hidroizolarea prin orifi ciile de drenaj din corpul canalului de scurgere 

    Înălţimea de instalare de la 55 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere : oţel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, 

EN1253-1 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     35   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,3011   kg 

  Dimensiuni (buc)   820×135×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 36   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ101S-750   8595580562281   750   mm   3,3011   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101S-850   8595580562267   850   mm   3,5651   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ101S-950   8595580562274   950   mm   3,8244   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ4   Flexible 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat şi margine ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este 

inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate 

    Pentru instalare direct în perete 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Facilitează înclinarea pardoselii 

    Tranziţie mai bună și mai sigură a izolaţiei de la pardoseală la perete 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Distanţa de reglaj al marginii   10–  15   mm 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,4857   kg 

  Dimensiuni (buc)   620×160×205   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ4-550   8594045939958   550   mm   3,4857   kg   620×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ4-650   8594045939965   650   mm   3,7465   kg   720×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ4-750   8594045939972   750   mm   4,157   kg   820×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ4-850   8594045939989   850   mm   4,4789   kg   920×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ4-950   8594045939996   950   mm   4,8325   kg   1020×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ4-1050   8595580500016   1050   mm   5,148   kg   1120×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ4-1150   8595580500023   1150   mm   5,4554   kg   1220×160×205   mm   8   buc   24   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ104   Flexible Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat şi margine ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este 

inclus) 

 Aplicaţie 

   Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

   Pentru instalare direct în perete 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

   Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm 

   Înălţimea de instalare de la 55 mm 

   Înălţime reglabilă 

   Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

   Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

   Facilitează înclinarea pardoselii 

   Tranziţie mai bună și mai sigură a izolaţiei de la pardoseală la perete 

   Grosime 25 mm 

   Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

   Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     35   l/min 

  Distanţa de reglaj al marginii   10–  15   mm 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

   Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

   Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

   Capac din polistiren pentru protecţie 

   Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,3217   kg 

  Dimensiuni (buc)   620×160×205   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ104-550   8595580505875   550   mm   3,3217   kg   620×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ104-650   8595580505899   650   mm   3,6231   kg   720×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ104-750   8595580505912   750   mm   4,0336   kg   820×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ104-850   8595580505936   850   mm   4,3611   kg   920×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ104-950   8595580505950   950   mm   4,7088   kg   1020×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ104-1050   8595580505837   1050   mm   5,0488   kg   1120×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ104-1150   8595580505851   1150   mm   5,3376   kg   1220×160×205   mm   8   buc   24   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1004   Flexible 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat şi margine ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală 

(grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalare direct în perete 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Facilitează înclinarea pardoselii 

    Tranziţie mai bună și mai sigură a izolaţiei de la pardoseală la perete 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere : oţel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, 

EN1253-1 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Distanţa de reglaj al marginii   10–  15   mm 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     590   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,4392   kg 

  Dimensiuni (buc)   620×160×205   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1004-550   8595580527396   550   mm   3,4392   kg   620×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1004-650   8595580527402   650   mm   3,7406   kg   720×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1004-750   8595580527419   750   mm   4,1511   kg   820×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1004-850   8595580527426   850   mm   4,473   kg   920×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1004-950   8595580527433   950   mm   4,8266   kg   1020×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1004-1050   8595580527440   1050   mm   5,1421   kg   1120×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1004-1150   8595580527457   1150   mm   5,4495   kg   1220×160×205   mm   8   buc   24   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1104   Flexible Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat şi margine ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală 

(grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate din oţel inoxidabil 

    Pentru instalare direct în perete 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm 

    Înălţimea de instalare de la 55 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Facilitează înclinarea pardoselii 

    Tranziţie mai bună și mai sigură a izolaţiei de la pardoseală la perete 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     44   l/min 

  Distanţa de reglaj al marginii   10–  12   mm 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,3122   kg 

  Dimensiuni (buc)   620×160×205   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1104-550   8595580527464   550   mm   3,3122   kg   620×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1104-650   8595580527471   650   mm   3,6256   kg   720×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1104-750   8595580527488   750   mm   4,0387   kg   820×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1104-850   8595580527495   850   mm   4,3606   kg   920×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1104-950   8595580527501   950   mm   4,7142   kg   1020×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1104-1050   8595580527518   1050   mm   5,0297   kg   1120×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1104-1150   8595580527525   1150   mm   5,3371   kg   1220×160×205   mm   8   buc   24   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ2001    
 Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără 

sifon (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare perforate 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru conectarea la un sifon anti miros central 

    Pentru folosire în interior 

    Pentru folosire în exteriorul clădirilor 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Înălţime reglabilă 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     >80   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canal cu scurgere directă 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Folie de protecţie pentru marginea canalului si sifonul anti-miros 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5472   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ2001-300   8595580530990   300   mm   1,5472   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ2001-550   8595580506964   550   mm   2,5402   kg   680×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ2001-650   8595580507695   650   mm   2,8002   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ2001-750   8595580507718   750   mm   3,0282   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ2001-850   8595580507732   850   mm   3,2992   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ2001-950   8595580507756   950   mm   3,4813   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ2001-1050   8595580508197   1050   mm   4,8226   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ2001-1150   8595580511234   1150   mm   5,0716   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ6   Professional 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin 

(grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 95 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     95   mm 

  Înălţime totală de instalare   110–  168   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,0888   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ6-300   8595580511753   300   mm   2,0888   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ6-550   8595580505431   550   mm   3,036   kg   620×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ6-650   8595580505455   650   mm   3,346   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ6-750   8595580505479   750   mm   3,6272   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ6-850   8595580505493   850   mm   3,9031   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ6-950   8595580505516   950   mm   4,1684   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ6-1050   8595580505394   1050   mm   4,4564   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ6-1150   8595580505417   1150   mm   4,7432   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ106   Professional Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin 

(grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 65 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     35   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     65   mm 

  Înălţime totală de instalare   80–  106   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9987   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ106-300   8595580511760   300   mm   1,9987   kg   385×130×175   mm   8   buc   24   buc 

  APZ106-550   8595580505158   550   mm   2,9182   kg   620×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ106-650   8595580505172   650   mm   3,2238   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ106-750   8595580505196   750   mm   3,5109   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ106-850   8595580505219   850   mm   3,7809   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ106-950   8595580505233   950   mm   4,0462   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ106-1050   8595580505110   1050   mm   4,3342   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ106-1150   8595580505134   1150   mm   4,6254   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1006   Professional 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, 

ieșire verticală (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 95 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     590   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     95   mm 

  Înălţime totală de instalare   110–  168   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,1115   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1006-300   8595580527532   300   mm   2,1115   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1006-550   8595580527549   550   mm   3,0299   kg   625×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1006-650   8595580527556   650   mm   3,3399   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1006-750   8595580527563   750   mm   3,627   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1006-850   8595580527570   850   mm   3,897   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1006-950   8595580527587   950   mm   4,1623   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1006-1050   8595580527594   1050   mm   4,4503   kg   1120×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1006-1150   8595580527600   1150   mm   4,7371   kg   1220×170×135   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1106   Professional Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, 

ieșire verticală (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 65 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     44   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     65   mm 

  Înălţime totală de instalare   80–  106   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9704   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×130×175   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1106-300   8595580527617   300   mm   1,9704   kg   385×130×175   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1106-550   8595580527648   550   mm   2,9175   kg   685×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1106-650   8595580527655   650   mm   3,0246   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1106-750   8595580527662   750   mm   3,3117   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1106-850   8595580527679   850   mm   3,5817   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1106-950   8595580527686   950   mm   3,847   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1106-1050   8595580527631   1050   mm   4,135   kg   1120×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1106-1150   8595580527624   1150   mm   4,6247   kg   1220×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ16   Wall 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin 

şi margine faţă de zid (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalare direct în perete 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 95 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     95   mm 

  Înălţime totală de instalare   110–  168   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,7662   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×185×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ16-300   8595580553012   300   mm   2,7662   kg   385×185×160   mm   8   buc   128   buc 

  APZ16-550   8595580553029   550   mm   3,5868   kg   620×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ16-650   8595580553036   650   mm   3,8883   kg   720×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ16-750   8595580553043   750   mm   4,1917   kg   820×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ16-850   8595580553050   850   mm   4,4987   kg   920×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ16-950   8595580553067   950   mm   4,803   kg   1020×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ16-1050   8595580553074   1050   mm   5,1164   kg   1120×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ16-1150   8595580553081   1150   mm   5,4233   kg   1220×205×160   mm   8   buc   24   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ116   Wall Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin 

şi margine faţă de zid (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalare direct în perete 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 65 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     35   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     65   mm 

  Înălţime totală de instalare   80–  106   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,1617   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×185×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ116-300   8595580553098   300   mm   2,1617   kg   385×185×160   mm   8   buc   128   buc 

  APZ116-550   8595580553104   550   mm   3,4638   kg   620×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ116-650   8595580553111   650   mm   3,7681   kg   720×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ116-750   8595580553128   750   mm   4,0715   kg   820×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ116-850   8595580553135   850   mm   4,3785   kg   820×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ116-950   8595580553142   950   mm   4,6828   kg   1020×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ116-1050   8595580553159   1050   mm   4,9962   kg   1120×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ116-1150   8595580553166   1150   mm   5,3031   kg   1220×205×160   mm   8   buc   24   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1016   Wall 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

plin şi margine faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este 

inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalare direct în perete 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 95 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     95   mm 

  Înălţime totală de instalare   110–  168   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,7608   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×185×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1016-300   8595580553173   300   mm   2,7608   kg   385×185×160   mm   8   buc   128   buc 

  APZ1016-550   8595580553180   550   mm   3,5814   kg   620×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1016-650   8595580553197   650   mm   3,8829   kg   720×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1016-750   8595580553203   750   mm   4,1863   kg   820×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1016-850   8595580553210   850   mm   4,4933   kg   920×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1016-950   8595580553227   950   mm   4,7976   kg   1020×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1016-1050   8595580553234   1050   mm   5,111   kg   1120×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1016-1150   8595580553241   1150   mm   5,4179   kg   1220×205×160   mm   8   buc   24   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş 

 APZ1116   Wall Low 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

plin şi margine faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este 

inclus) 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul 

prismatic GAP 

    Pentru instalare aproape de perete 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Pentru inserarea de grătar plin – otel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport 

pentru încastrare gresie sau grătar prismatic 

    Înălţimea de instalare de la 95 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     44   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     95   mm 

  Înălţime totală de instalare   110–  168   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,646   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×185×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ1116-300   8595580553258   300   mm   2,646   kg   385×185×160   mm   8   buc   128   buc 

  APZ1116-550   8595580553265   550   mm   3,4638   kg   620×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1116-650   8595580553272   650   mm   3,7681   kg   720×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1116-750   8595580553289   750   mm   4,0715   kg   820×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1116-850   8595580553296   850   mm   4,3785   kg   920×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1116-950   8595580553302   950   mm   4,6828   kg   1020×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1116-1050   8595580553319   1050   mm   4,9962   kg   1120×205×160   mm   8   buc   24   buc 

  APZ1116-1150   8595580553326   1150   mm   5,3031   kg   1220×205×160   mm   8   buc   24   buc 
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 Sisteme de scurgere 

 APZ5-EDEN   Spa 
 Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oţel 

inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru instalare în perete 

    Recomandat pentru spaţii publice cu trafi c intens – piscine, spa-uri, centre 

wellness 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Adâncime de instalare 64 mm 

    Apa se scurge în perete prin fanta dintre gresie și grătarul canalului de 

scurgere. 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Grătarul este detașabil – din oţel inoxidabil lucios 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de a comandare cu iluminare interioară cu LED-uri 

    Sistemul este plasat în afara zonei destres mecanic 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Lăţimea capacului (G)     60   mm 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Adâncime de instalare     64   mm 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     100   mm 

  Înălţime totală de instalare   165–  220   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Grătar din oţel inoxidabil lucios EDEN 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,2141   kg 

  Dimensiuni (buc)   720×160×205   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ5-EDEN-650   8595580500030   650   mm   4,2141   kg   720×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-EDEN-750   8595580500047   750   mm   4,6272   kg   820×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-EDEN-850   8595580500054   850   mm   5,06   kg   920×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-EDEN-950   8595580500061   950   mm   5,4788   kg   1020×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-EDEN-1050   8595580500078   1050   mm   5,9023   kg   1120×160×205   mm   8   buc   24   buc 
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 Sisteme de scurgere 

 APZ5-SHADE   Spa 
 Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oţel 

inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru instalare în perete 

    Recomandat pentru spaţii publice cu trafi c intens – piscine, spa-uri, centre 

wellness 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Adâncime de instalare 64 mm 

    Apa se scurge în perete prin fanta dintre gresie și grătarul canalului de 

scurgere. 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Grătarul este ușor detașabil – din oţel inoxidabil lucios 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de a comandare cu iluminare interioară cu LED-uri 

    Sistemul este plasat în afara zonei destres mecanic 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Lăţimea capacului (G)     60   mm 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Adâncime de instalare     64   mm 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     100   mm 

  Înălţime totală de instalare   165–  220   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Grătar din oţel inoxidabil mat SHADE 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   5,107   kg 

  Dimensiuni (buc)   720×160×205   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ5-SHADE-650   8595580500085   650   mm   5,107   kg   720×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-SHADE-750   8595580500092   750   mm   5,6721   kg   820×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-SHADE-850   8595580500108   850   mm   6,2432   kg   920×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-SHADE-950   8595580500115   950   mm   6,8242   kg   1020×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-SHADE-1050   8595580500122   1050   mm   7,3783   kg   1120×160×205   mm   8   buc   24   buc 
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 Sisteme de scurgere 

 APZ5-TWIN   Spa 
 Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru 

încastrarea plăcilor ceramice 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru instalare în perete 

    Recomandat pentru spaţii publice cu trafi c intens – piscine, spa-uri, centre 

wellness 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Adâncime de instalare 64 mm 

    Apa se scurge în perete prin fanta dintre gresie și grătarul canalului de 

scurgere. 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Capac ușor demontabil – pentru încastrare ceramică 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de a comandare cu iluminare interioară cu LED-uri 

    Sistemul este plasat în afara zonei destres mecanic 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grosime 25 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Lăţimea capacului (G)     60   mm 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Adâncime de instalare     64   mm 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     100   mm 

  Înălţime totală de instalare   165–  220   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, 

diblu Ø8 – 3 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Suport dublu din oţel inoxidabil pentru încastrarea plăcilor ceramice 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,4146   kg 

  Dimensiuni (buc)   720×160×205   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 24   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ5-TWIN-650   8595580500139   650   mm   4,4146   kg   720×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-TWIN-750   8595580500146   750   mm   4,8413   kg   820×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-TWIN-850   8595580500153   850   mm   5,2719   kg   920×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-TWIN-950   8595580500160   950   mm   5,7171   kg   1020×160×205   mm   8   buc   24   buc 

  APZ5-TWIN-1050   8595580522629   1050   mm   6,1542   kg   1120×160×205   mm   8   buc   24   buc 
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 AEZ120    
 ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, alb 

 Caracteristici 

    Benzi de iluminare cu LED-uri încorporate în interiorul rigolei 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat – 

recomandat AEZ311 

    Culoare iluminare: alb 

    La comandarea odată cu canalul de scurgere pentru duș se instalează din 

fabrică 

    Necesitatea de a rezolva separat iluminarea 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

 Conţinutul pachetului 

    Bandă iluminare cu LED-uri roșii pentru canalul de scurgere APZ5 

    Conectarea prin cablu într-un tub de protecţie, lungime 5 m 

    Consolă pentru montarea benzilor de iluminare în corpul rigolei 2 buc 

    Mufă PG9 pentru cablul care iese din corpul rigolei 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5208   kg 

  Dimensiuni (buc)   550×30×30   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Culoarea iluminării  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AEZ120-650   8595580502515   650   mm   Alb   0,5208   kg   550×30×30   mm 

  AEZ120-750   8595580502522   750   mm   Alb   0,5838   kg   650×30×30   mm 

  AEZ120-850   8595580502539   850   mm   Alb   0,6288   kg   750×30×30   mm 

  AEZ120-950   8595580502546   950   mm   Alb   0,6758   kg   850×30×30   mm 

  AEZ120-1050   8595580502508   1050   mm   Alb   0,7418   kg   950×30×30   mm 

  AEZ121-650   8595580502560   650   mm   Albastru   0,5248   kg   550×30×30   mm 

  AEZ121-750   8595580502577   750   mm   Albastru   0,5848   kg   650×30×30   mm 

  AEZ121-850   8595580502584   850   mm   Albastru   0,6308   kg   750×30×30   mm 

  AEZ121-950   8595580502591   950   mm   Albastru   0,6778   kg   850×30×30   mm 

  AEZ121-1050   8595580502553   1050   mm   Albastru   0,7168   kg   950×30×30   mm 

  AEZ122-650   8595580502614   650   mm   Verde   0,5248   kg   550×30×30   mm 

  AEZ122-750   8595580502621   750   mm   Verde   0,5758   kg   650×30×30   mm 

  AEZ122-850   8595580502638   850   mm   Verde   0,6388   kg   750×30×30   mm 

  AEZ122-950   8595580502645   950   mm   Verde   0,6758   kg   850×30×30   mm 

  AEZ122-1050   8595580502607   1050   mm   Verde   1,7378   kg   950×30×30   mm 

  AEZ123-650   8595580502669   650   mm   Roșu   0,5248   kg   550×30×30   mm 

  AEZ123-750   8595580502676   750   mm   Roșu   0,5608   kg   650×30×30   mm 

  AEZ123-850   8595580502683   850   mm   Roșu   0,6018   kg   750×30×30   mm 

  AEZ123-950   8595580502690   950   mm   Roșu   0,6758   kg   850×30×30   mm 

  AEZ123-1050   8595580502652   1050   mm   Roșu   0,7298   kg   950×30×30   mm 

 Catalog tehnic 

 Sisteme de scurgere 
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 AEZ124    
 ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, rainbow 

 Aplicaţie 

    Pentru iluminarea din interior a canalului de scurgere APZ5 SPA 

 Caracteristici 

    Benzi de iluminare cu LED-uri încorporate în interiorul rigolei 

    Alimentare la reţeaua electrică, sursa trebuie achiziţionată separat – 

recomandat AEZ311 

    La comandarea odată cu canalul de scurgere pentru duș se instalează din 

fabrică 

    Variantă Rainbow cu modul RGB – posibilitate de schimbare a culorii, 

saturaţiei și intensităţii luminii din telecomandă 

    Necesitatea de a rezolva separat iluminarea 

 Parametrii tehnici 

  Tensiune de ieșire     12   V DC 

 Conţinutul pachetului 

    Bandă cu LED-uri RGB pentru canalul de scurgere APZ5 

    Conectarea prin cablu într-un tub de protecţie, lungime 5 m 

    Consolă pentru montarea benzilor de iluminare în corpul rigolei 2 buc 

    Modul RGB cu telecomandă 

    Mufă PG9 pentru cablul care iese din corpul rigolei 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7028   kg 

  Dimensiuni (buc)   550×30×30   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Culoarea iluminării  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AEZ124-650   8595580502485   650   mm   Rainbow   0,7028   kg   550×30×30   mm 

  AEZ124-750   8595580502492   750   mm   Rainbow   0,7698   kg   650×30×30   mm 

  AEZ124-850   8595580500603   850   mm   Rainbow   0,8418   kg   750×30×30   mm 

  AEZ124-950   8595580500597   950   mm   Rainbow   0,8788   kg   850×30×30   mm 

  AEZ124-1050   8595580500580   1050   mm   Rainbow   0,9638   kg   950×30×30   mm 

 Sisteme de scurgere 
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 ARZ1    
 Canal de scurgere de colţ pentru duş fără margine pentru 

grătar perforat 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru grătare masive perforate din oţel inoxidabil 

   Pentru instalarea în colţul incintei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

   Înălţime de construcţie 100 mm 

   Marginea verticală a rigolei permite o instalare simplă și o izolare perfectă la 

perete 

   Înălţime reglabilă 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

   Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

   Tranziţie mai bună și mai sigură a izolaţiei de la pardoseală la perete 

   Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

   Grosime 25 mm 

   Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

   Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     100   mm 

  Înălţime totală de instalare   110–  170   mm 

 Conţinutul pachetului 

   Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

   Capac din polistiren pentru protecţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,1764   kg 

  Dimensiuni (buc)   490×125×330   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   4 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  ARZ1   8595580500238 

 Catalog tehnic 

 Canale de scurgere de colţ pentru duş 
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 APZ11   Antivandal 
 Canal de scurgere Antivandal cu grătar 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru zone publice 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Grătarul BUBLE este fi xat pe corpul canalului de scurgere cu șuruburi, astfel 

încât sa nu poată fi  îndepărtat ușor fără unelte speciale 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grătarul este inclus 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Grătar din oţel inoxidabil perforat BUBLE 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru grătar: șurub M5×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5452   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×175×130   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate 

(ambalare) 

 Cantitate (palet) 

  APZ11-300L   8595580545420   300   mm   Lucios   2,5452   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ11-300M   8595580545437   300   mm   Mat   2,5452   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ11-550L   8595580529789   550   mm   Lucios   3,3323   kg   680×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-550M   8595580529758   550   mm   Mat   3,3323   kg   680×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-650L   8595580529864   650   mm   Lucios   3,4739   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-650M   8595580529857   650   mm   Mat   3,4739   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-750L   8595580529895   750   mm   Lucios   3,8073   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-750M   8595580529901   750   mm   Mat   3,8073   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-850L   8595580529932   850   mm   Lucios   4,3762   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-850M   8595580529949   850   mm   Mat   4,3762   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-950L   8595580529970   950   mm   Lucios   4,4795   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-950M   8595580529987   950   mm   Mat   4,4795   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-1050L   8595580530013   1050   mm   Lucios   4,813   kg   1100×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-1050M   8595580530020   1050   mm   Mat   4,813   kg   1100×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-1150L   8595580530068   1150   mm   Lucios   5,1491   kg   1200×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ11-1150M   8595580530082   1150   mm   Mat   5,1491   kg   1200×135×170   mm   12   buc   36   buc 

 Canale de scurgere liniare pentru duş Antivandal 



222  Catalog tehnic 

 Canale de scurgere liniare pentru duş Antivandal 

 APZ111   Antivandal Low 
 Canal de scurgere Antivandal cu grătar 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru zone publice 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Grătarul BUBLE este fi xat pe corpul canalului de scurgere cu șuruburi, astfel 

încât sa nu poată fi  îndepărtat ușor fără unelte speciale 

    Înălţimea de instalare de la 55 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grătarul este inclus 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     35   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Grătar din oţel inoxidabil perforat BUBLE 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru grătar: șurub M5×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,4199   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×175×130   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate 

(ambalare) 

 Cantitate (palet) 

  APZ111-300L   8595580545574   300   mm   Lucios   2,4199   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ111-300M   8595580545581   300   mm   Mat   2,4199   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ111-550L   8595580529826   550   mm   Lucios   3,0168   kg   680×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-550M   8595580529819   550   mm   Mat   3,0168   kg   680×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-650L   8595580530105   650   mm   Lucios   3,3561   kg   700×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-650M   8595580530112   650   mm   Mat   3,3561   kg   700×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-750L   8595580530143   750   mm   Lucios   3,6895   kg   800×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-750M   8595580530150   750   mm   Mat   3,6895   kg   800×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-850L   8595580530181   850   mm   Lucios   4,2584   kg   900×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-850M   8595580530198   850   mm   Mat   4,2584   kg   900×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-950L   8595580530228   950   mm   Lucios   4,3617   kg   1000×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-950M   8595580530235   950   mm   Mat   4,3617   kg   1000×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-1050L   8595580530266   1050   mm   Lucios   4,6952   kg   1100×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-1050M   8595580530273   1050   mm   Mat   4,6952   kg   1100×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-1150L   8595580530303   1150   mm   Lucios   5,0313   kg   1200×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ111-1150M   8595580530310   1150   mm   Mat   5,0313   kg   1200×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş Antivandal 

 APZ1011   Antivandal 
 Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru zone publice 

    Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Grătarul BUBLE este fi xat pe corpul canalului de scurgere cu șuruburi, astfel 

încât sa nu poată fi  îndepărtat ușor fără unelte speciale 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Grătarul este inclus 

    Grosime 25 mm 

    Material canal de scurgere : oţel inoxidabil de 2mm AISI 304, DIN 1.4301, 

EN1253-1 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit   60–  68,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     982   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  158   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Grătar din oţel inoxidabil perforat BUBLE 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru grătar: șurub M5×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,5398   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×175×130   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate 

(ambalare) 

 Cantitate (palet) 

  APZ1011-300L   8595580545406   300   mm   Lucios   2,5398   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1011-300M   8595580545413   300   mm   Mat   2,5398   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1011-550L   8595580541019   550   mm   Lucios   3,3242   kg   680×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-550M   8595580541026   550   mm   Mat   3,3242   kg   680×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-650L   8595580540999   650   mm   Lucios   3,6635   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-650M   8595580541002   650   mm   Mat   3,6635   kg   720×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-750L   8595580540975   750   mm   Lucios   3,9969   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-750M   8595580540982   750   mm   Mat   3,9969   kg   820×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-850L   8595580540951   850   mm   Lucios   4,5658   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-850M   8595580540968   850   mm   Mat   4,5658   kg   920×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-950L   8595580540937   950   mm   Lucios   4,6691   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-950M   8595580540944   950   mm   Mat   4,6691   kg   1020×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-1050L   8595580540913   1050   mm   Lucios   5,0171   kg   1100×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-1050M   8595580540920   1050   mm   Mat   5,0171   kg   1100×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-1150L   8595580540890   1150   mm   Lucios   5,3532   kg   1200×135×170   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1011-1150M   8595580540906   1150   mm   Mat   5,3532   kg   1200×135×170   mm   12   buc   36   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş Antivandal 

 APZ1111   Antivandal Low 
 Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii cu adâncime limitată a pardoselii 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru zone publice 

    Pentru clădirile din lemn și prefabricate 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș fabricat din otel inoxidabil (material călit prin 

decapare, pasivizare și lustruire electrochimică) 

    Grătarul BUBLE este fi xat pe corpul canalului de scurgere cu șuruburi, astfel 

încât sa nu poată fi  îndepărtat ușor fără unelte speciale 

    Înălţimea de instalare de la 55 mm 

    Înălţime reglabilă 

    Sifonul este fi xat de bază – 100% impermeabil 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de 

o inserţie de polistiren 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Grătarul este inclus 

    Grosime 25 mm 

    Material corp canal de scurgere: oţel inoxidabil de 2 mm, DIN 304 

    Material sifon – polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     28   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     44   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     575   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     55   mm 

  Înălţime totală de instalare   70–  96   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon 

    Set de fi xare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare 

    Capac din polistiren pentru protecţie 

    Grătar din oţel inoxidabil perforat BUBLE 

    Set de fi xare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc 

    Set de fi xare pentru grătar: șurub M5×10 – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,4172   kg 

  Dimensiuni (buc)   385×175×130   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   9 / 144   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate 

(ambalare) 

 Cantitate (palet) 

  APZ1111-300L   8595580545567   300   mm   Lucios   2,4172   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1111-300M   8595580545598   300   mm   Mat   2,4172   kg   385×175×130   mm   9   buc   144   buc 

  APZ1111-550L   8595580540876   550   mm   Lucios   3,2118   kg   680×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-550M   8595580540883   550   mm   Mat   3,2118   kg   680×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-650L   8595580540852   650   mm   Lucios   3,5511   kg   700×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-650M   8595580540869   650   mm   Mat   3,5511   kg   700×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-750L   8595580540838   750   mm   Lucios   3,8845   kg   820×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-750M   8595580540845   750   mm   Mat   3,8845   kg   820×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-850L   8595580540814   850   mm   Lucios   4,4534   kg   900×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-850M   8595580540821   850   mm   Mat   4,4534   kg   900×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-950L   8595580540791   950   mm   Lucios   4,8828   kg   1000×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-950M   8595580540807   950   mm   Mat   4,8828   kg   1000×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-1050L   8595580540777   1050   mm   Lucios   4,8902   kg   1100×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-1050M   8595580540784   1050   mm   Mat   4,8902   kg   1100×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-1150L   8595580540753   1150   mm   Lucios   5,2263   kg   1200×170×135   mm   12   buc   36   buc 

  APZ1111-1150M   8595580540760   1150   mm   Mat   5,2263   kg   1200×170×135   mm   12   buc   36   buc 



225

 
 

 
 

 
 

  C
A

N
A

L
E

 D
E

 S
C

U
R

G
E

R
E

 

P
E

N
T

R
U

 D
U

Ş
 

 
 

 
 

 P095    
 Set sifoane de miros pentru rigole de duș ALCA 

 Aplicaţie 

    Pentru incintele de dus cu o frecvenţă redusă sau neliniară de utilizare 

    Pentru canalele de scurgere pentru duș APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ11, 

APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1007, ARZ1, ARZ1 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros combinat SMART 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit   60–  68,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros combinat 

    Sifon grilă pentru murdărie grosieră 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1053   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×60×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P095   8595580532741 

 P143    
 Sifon cu sistem combinat de reţinere a mirosurilor pentru 

APZ-S6 pentru canal de scurgere APZ13 

 Aplicaţie 

    Pentru incintele de dus cu o frecvenţă redusă sau neliniară de utilizare 

    Pentru sifonul APZ-S6 și sifonul de pardoseală APV110 

 Caracteristici 

    Închidere mecanică și bariera de apă previn mirosurile din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0342   kg 

  Dimensiuni (buc)   51×51×36   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P143   8595580562298 

 P144    
 Sifon cu sistem combinat de reţinere a mirosurilor pentru 

APZ-S9 pentru canal de scurgere APZ13 

 Aplicaţie 

    Pentru incintele de dus cu o frecvenţă redusă sau neliniară de utilizare 

    Pentru sifonul APZ-S9 și sifonul de pardoseală APV120 

 Caracteristici 

    Închidere mecanică și bariera de apă previn mirosurile din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0402   kg 

  Dimensiuni (buc)   51×51×44,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P144   8595580562304 

 Canale de scurgere – accesorii 
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 P145    
 Sifon cu sistem combinat de reţinere a mirosurilor pentru 

APZ-S12 pentru canal de scurgere APZ13 

 Aplicaţie 

    Pentru incintele de dus cu o frecvenţă redusă sau neliniară de utilizare 

    Pentru sifonul APZ-S12 și sifonul de pardoseală APV130 

 Caracteristici 

    Închidere mecanică și bariera de apă previn mirosurile din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0472   kg 

  Dimensiuni (buc)   51×51×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P145   8595580562311 

 P138    
 Sifon low DN50 pentru canal de scurgere APZ2012, APZ2022 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru canale de scurgere pentru duș APZ2012, APZ2022 

 Caracteristici 

    Sifon rotativ 360° 

    Înălţimea de instalare de la 81 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Debit     50   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     380   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Sifon anti miros 

    Blocator de siguranţă 2 buc 

    Piuliţă M6 2 buc 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1359   kg 

  Dimensiuni (buc)   180×124×66   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   28 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P138   8595580559854 

 Catalog tehnic 

 Canale de scurgere – accesorii 
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 P142    
 Sifon extra-low DN40 pentru canal de scurgere APZ2012, 

APZ2022 

 Aplicaţie 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru canale de scurgere pentru duș APZ2012, APZ2022 

 Caracteristici 

   Sifon rotativ 360° 

   Înălţimea de instalare de la 54 mm 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     31   mm 

  Debit     40   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     270   Pa 

 Conţinutul pachetului 

   Corpul sifonului și ventilul 

   Sifon anti miros 

   Blocator de siguranţă 2 buc 

   Piuliţă M6 2 buc 

   Suporţi 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2056   kg 

  Dimensiuni (buc)   285×110×53   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   36 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P142   8595580560485 

 AHP80    
 Membrană hidroizolaţie – lungime 1200 mm 

 Aplicaţie 

   Conexiune impermeabilă între rigolă și hidroizolaţie 

   Pentru canalele de scurgere liniare pentru duș 

 Caracteristici 

   Inclus în pachetul fi ecărui canal de scurgere de duș ALCA 

   Lungime 1200 mm 

 Parametrii tehnici 

  Etanșeitate atestată         

 Conţinutul pachetului 

   Bandă 1200 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1119   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×20×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AHP80   8595580507831 

 Canale de scurgere – accesorii 
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 APZ18   Simple 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine din oţel inoxidabil 

pentru grătar perforat 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Canal de scurgere pentru duș din plastic cu margine din oţel inoxidabil care 

este fi xat strâns în jurul circuitului 

   Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheţ și la chimicale 

   Înălţimea de instalare de la 62 mm 

   Suporţi de susţinere ajustabili 0–35 mm care ușurează instalarea și permit 

reglajul la nivelul de înălţime necesar 

   rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

   Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

   Sifonul combinat (propria soluţie de brevet protejat) oferă protecţie 

împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiţii de evaporare completă 

a apei 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Grătarul este inclus 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros cu garnitură de etanșare     29   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     27   l/min 

  Diametru evacuare     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     640   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     62   mm 

  Înălţime totală de instalare   75–  110   mm 

 Conţinutul pachetului 

   Canal de scurgere liniar 

   Set de fi xare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Cârlig 

   Grătar din otel inoxidabil perforat Simple 8 cu peliculă protectoare 

   Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

   Sifon anti miros combinat SMART 

   Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5529   kg 

  Dimensiuni (buc)   665×80×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   45 / 90   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ18-550M   8595580556587   550   mm   1,5529   kg   665×80×145   mm   45   buc   90   buc 

  APZ18-650M   8595580556594   650   mm   1,7723   kg   765×80×145   mm   45   buc   90   buc 

  APZ18-750M   8595580556600   750   mm   2,1874   kg   865×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ18-850M   8595580556617   850   mm   2,4254   kg   965×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ18-950M   8595580556624   950   mm   2,657   kg   1065×80×145   mm   30   buc   90   buc 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 INOVAŢIE 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

 INOVAŢIE 

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.

 TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 APZ8   Simple 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheţ și la chimicale 

   Înălţimea de instalare de la 62 mm 

   Suporţi de susţinere ajustabili 0–35 mm care ușurează instalarea și permit 

reglajul la nivelul de înălţime necesar 

   rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

   Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

   Sifonul combinat (propria soluţie de brevet protejat) oferă protecţie 

împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiţii de evaporare completă 

a apei 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Grătarul este inclus 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros cu garnitură de etanșare     29   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     27   l/min 

  Diametru evacuare     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     640   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     62   mm 

  Înălţime totală de instalare   75–  110   mm 

 Conţinutul pachetului 

   Canal de scurgere liniar 

   Set de fi xare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Cârlig 

   Grătar din otel inoxidabil perforat Simple 8 cu peliculă protectoare 

   Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

   Sifon anti miros combinat SMART 

   Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,565   kg 

  Dimensiuni (buc)   670×75×155   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   45 / 90   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ8-550M   8595580538958   550   mm   1,565   kg   670×75×155   mm   45   buc   90   buc 

  APZ8-650M   8595580538941   650   mm   1,8256   kg   770×75×155   mm   45   buc   90   buc 

  APZ8-750M   8595580537395   750   mm   1,9935   kg   865×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ8-850M   8595580537418   850   mm   2,1489   kg   965×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ8-950M   8595580537401   950   mm   2,3559   kg   1065×80×145   mm   30   buc   90   buc 

 INOVAŢIE 

 TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET 
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 APZ9   Simple 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheţ și la chimicale 

   Înălţimea de instalare de la 62 mm 

   Suporţi de susţinere ajustabili 0–35 mm care ușurează instalarea și permit 

reglajul la nivelul de înălţime necesar 

   rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

   Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

   Sifonul combinat (propria soluţie de brevet protejat) oferă protecţie 

împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiţii de evaporare completă 

a apei 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Grătarul este inclus 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros cu garnitură de etanșare     29   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     28   l/min 

  Diametru evacuare     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     640   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     62   mm 

  Înălţime totală de instalare   75–  110   mm 

 Conţinutul pachetului 

   Canal de scurgere liniar 

   Set de fi xare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Cârlig 

   Grătar din otel inoxidabil perforat Simple 9 mat cu peliculă protectoare 

   Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

   Sifon anti miros combinat SMART 

   Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5848   kg 

  Dimensiuni (buc)   670×75×155   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   45 / 90   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ9-550M   8595580538965   550   mm   1,5848   kg   670×75×155   mm   45   buc   90   buc 

  APZ9-650M   8595580538972   650   mm   1,8   kg   770×75×155   mm   45   buc   90   buc 

  APZ9-750M   8595580537425   750   mm   2,0115   kg   865×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ9-850M   8595580537432   850   mm   2,2084   kg   965×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ9-950M   8595580537685   950   mm   2,4021   kg   1065×80×145   mm   30   buc   90   buc 

 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 INOVAŢIE 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

 INOVAŢIE 

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.

 TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 APZ10   Simple 
 Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar 

perforat 

 Aplicaţie 

   Acces pentru scaune cu rotile 

   Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

   Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

   Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

   Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheţ și la chimicale 

   Înălţimea de instalare de la 62 mm 

   Suporţi de susţinere ajustabili 0–35 mm care ușurează instalarea și permit 

reglajul la nivelul de înălţime necesar 

   rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

   Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

   Sifonul combinat (propria soluţie de brevet protejat) oferă protecţie 

împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiţii de evaporare completă 

a apei 

   Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

   Grătarul este inclus 

   Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

   Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros cu garnitură de etanșare     29   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     28   l/min 

  Diametru evacuare     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     640   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     62   mm 

  Înălţime totală de instalare   75–  110   mm 

 Conţinutul pachetului 

   Canal de scurgere liniar 

   Set de fi xare: șurub Ø4 – 8 buc, 2×38, diblu Ø8 – 8 buc 

   Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

   Grătar din otel inoxidabil perforat Simple 10 mat cu peliculă protectoare 

   Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

   Sifon anti miros combinat SMART 

   Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,535   kg 

  Dimensiuni (buc)   670×75×155   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   45 / 90   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ10-550M   8595580538989   550   mm   1,535   kg   670×75×155   mm   45   buc   90   buc 

  APZ10-650M   8595580538996   650   mm   1,782   kg   770×75×155   mm   45   buc   90   buc 

  APZ10-750M   8595580537456   750   mm   1,9727   kg   865×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ10-850M   8595580537463   850   mm   2,1894   kg   965×80×145   mm   30   buc   90   buc 

  APZ10-950M   8595580537470   950   mm   2,436   kg   1065×80×145   mm   30   buc   90   buc 

 INOVAŢIE 

 TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET 
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 APZ22   Optimal 
 Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil 

pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea 

plăcilor ceramice (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru grătarul plin SOLID 

    Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei 

    Pentru grătare perforate 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș din plastic cu margine din oţel inoxidabil care 

este fi xat strâns în jurul circuitului 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Picioare reglabile de susţinere 0–27 mm care ușurează instalarea și reglajul 

precis la nivelul necesar 

    rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

    Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

    Sifonul combinat oferă protecţie împotriva mirosurilor neplăcute chiar și 

după ce apa se evaporă. 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros cu garnitură de etanșare     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     63   l/min 

  Diametru evacuare     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     710   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  127   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere liniar 

    Set de fi xare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

    Sifon anti miros combinat cu garnitură de etanșare 

    Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4982   kg 

  Dimensiuni (buc)   820×125×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 36   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ22-750   8595580554620   750   mm   1,4982   kg   820×125×150   mm   12   buc   36   buc 

  APZ22-850   8595580554637   850   mm   1,5606   kg   920×125×150   mm   12   buc   36   buc 

  APZ22-950   8595580554644   950   mm   1,6168   kg   1020×125×150   mm   12   buc   36   buc 

 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 INOVAŢIE 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.

 INOVAŢIE 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 APZ12   Optimal 
 Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar 

perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice 

(grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru grătarul plin SOLID 

    Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei 

    Pentru grătare perforate 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Picioare reglabile de susţinere 0–27 mm care ușurează instalarea și reglajul 

precis la nivelul necesar 

    rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

    Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

    Sifonul combinat oferă protecţie împotriva mirosurilor neplăcute chiar și 

după ce apa se evaporă. 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros cu garnitură de etanșare     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     63   l/min 

  Diametru evacuare     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     710   Pa 

  Grosimea minimă a betonului     85   mm 

  Înălţime totală de instalare   100–  127   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere liniar 

    Set de fi xare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

    Sifon anti miros combinat cu garnitură de etanșare 

    Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,46   kg 

  Dimensiuni (buc)   820×125×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 36   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ12-750   8595580541033   750   mm   1,46   kg   820×125×150   mm   12   buc   36   buc 

  APZ12-850   8595580541040   850   mm   1,51   kg   920×125×150   mm   12   buc   36   buc 

  APZ12-950   8595580541057   950   mm   1,58   kg   1020×125×150   mm   12   buc   36   buc 

  APZ12-1050   8595580541064   1050   mm   1,7304   kg   1120×125×150   mm   12   buc   36   buc 

 INOVAŢIE 
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 APZ2022   Optimal 
 Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil 

pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea 

plăcilor ceramice, fără sifon (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la un sifon anti miros central 

    Pentru grătarul plin SOLID 

    Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei 

    Pentru grătare perforate 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Canal de scurgere pentru duș din plastic cu margine din oţel inoxidabil care 

este fi xat strâns în jurul circuitului 

    Înălţimea de instalare de la 70 mm 

    Picioare reglabile de susţinere 0–27 mm care ușurează instalarea și reglajul 

precis la nivelul necesar 

    rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

    Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     >80   l/min 

  Diametru evacuare     50   mm 

  Grosimea minimă a betonului     78   mm 

  Înălţime totală de instalare   85–  110   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere liniar 

    Set de fi xare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

    Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2694   kg 

  Dimensiuni (buc)   620×143×106   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   14 / 42   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ2022-550   8595580559519   550   mm   1,2694   kg   620×143×106   mm   14   buc   42   buc 

  APZ2022-650   8595580559526   650   mm   1,0934   kg   720×143×106   mm   14   buc   42   buc 

  APZ2022-750   8595580559533   750   mm   1,4428   kg   820×143×106   mm   14   buc   42   buc 

  APZ2022-850   8595580559540   850   mm   1,5493   kg   920×143×106   mm   14   buc   42   buc 

 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 INOVAŢIE 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.

 INOVAŢIE 
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 Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic 

 APZ2012   Optimal 
 Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar 

perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice, 

fără sifon (grătarul nu este inclus) 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la un sifon anti miros central 

    Pentru grătarul plin SOLID 

    Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei 

    Pentru grătare perforate 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru instalarea în spaţii deschise sau lângă peretele zonei de duș 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru folosire în interior 

 Caracteristici 

    Înălţimea de instalare de la 85 mm 

    Picioare reglabile de susţinere 0–27 mm care ușurează instalarea și reglajul 

precis la nivelul necesar 

    rezistenţă sporită împotriva produselor chimice 

    Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolaţie 

    Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     >80   l/min 

  Diametru evacuare     50   mm 

  Grosimea minimă a betonului     78   mm 

  Înălţime totală de instalare   85–  110   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere liniar 

    Set de fi xare: șurub Ø4,2×38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Set de fi xare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2×9,5 – 8 buc 

    Picioare reglabile pe înălţime 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1052   kg 

  Dimensiuni (buc)   620×143×106   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   14 / 42   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc)  Cantitate (ambalare)  Cantitate (palet) 

  APZ2012-550   8595580559472   550   mm   1,1052   kg   620×143×106   mm   14   buc   42   buc 

  APZ2012-650   8595580559489   650   mm   1,1604   kg   720×143×106   mm   14   buc   42   buc 

  APZ2012-750   8595580559496   750   mm   1,2386   kg   820×143×106   mm   14   buc   42   buc 

  APZ2012-850   8595580559502   850   mm   1,3051   kg   920×143×106   mm   14   buc   42   buc 

 INOVAŢIE 
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 CODE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru canelele de scurgere ALCA: APZ13 

 Caracteristici 

   Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8747   kg 

  Dimensiuni (buc)   755×76×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  CODE-750L   8595580551933   750   mm   Lucios   0,8747   kg   755×76×40   mm 

  CODE-750M   8595580551957   750   mm   Mat   0,8747   kg   755×76×40   mm 

  CODE-850L   8595580551971   850   mm   Lucios   1,2047   kg   855×76×40   mm 

  CODE-850M   8595580551995   850   mm   Mat   1,2   kg   855×76×40   mm 

  CODE-950L   8595580552015   950   mm   Lucios   1,0747   kg   955×76×40   mm 

  CODE-950M   8595580552039   950   mm   Mat   1,0747   kg   955×76×40   mm 

 ROUTE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru canelele de scurgere ALCA: APZ13 

 Caracteristici 

   Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9047   kg 

  Dimensiuni (buc)   755×76×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  ROUTE-750L   8595580551803   750   mm   Lucios   0,9047   kg   755×76×40   mm 

  ROUTE-750M   8595580551827   750   mm   Mat   0,9047   kg   755×76×40   mm 

  ROUTE-850L   8595580551841   850   mm   Lucios   1   kg   855×76×40   mm 

  ROUTE-850M   8595580551872   850   mm   Mat   1   kg   855×76×40   mm 

  ROUTE-950L   8595580551896   950   mm   Lucios   1,1047   kg   955×76×40   mm 

  ROUTE-950M   8595580551919   950   mm   Mat   1,1047   kg   955×76×40   mm 

 Catalog tehnic 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 SMILE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru canelele de scurgere ALCA: APZ13 

 Caracteristici 

   Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8847   kg 

  Dimensiuni (buc)   755×76×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  SMILE-750L   8595580551681   750   mm   Lucios   0,8847   kg   755×76×40   mm 

  SMILE-750M   8595580551704   750   mm   Mat   0,8847   kg   755×76×40   mm 

  SMILE-850L   8595580551728   850   mm   Lucios   0,97   kg   855×76×40   mm 

  SMILE-850M   8595580551742   850   mm   Mat   0,9747   kg   855×76×40   mm 

  SMILE-950L   8595580551766   950   mm   Lucios   1,0847   kg   955×76×40   mm 

  SMILE-950M   8595580551780   950   mm   Mat   1,0847   kg   955×76×40   mm 

 ZIP    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru canelele de scurgere ALCA: APZ13 

 Caracteristici 

   Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8247   kg 

  Dimensiuni (buc)   755×76×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  ZIP-750L   8595580552053   750   mm   Lucios   0,8247   kg   755×76×40   mm 

  ZIP-750M   8595580552077   750   mm   Mat   0,8247   kg   755×76×40   mm 

  ZIP-850L   8595580552091   850   mm   Lucios   0,91   kg   855×76×40   mm 

  ZIP-850M   8595580552114   850   mm   Mat   0,91   kg   855×76×40   mm 

  ZIP-950L   8595580552138   950   mm   Lucios   1,0147   kg   955×76×40   mm 

  ZIP-950M   8595580552152   950   mm   Mat   1,0147   kg   955×76×40   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 INSERT    
 Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice 

 Aplicaţie 

   Pentru încastrarea gresiei sau a parchetului rezistent la apă 

   Pentru canelele de scurgere ALCA: APZ13 

 Caracteristici 

   Suport din oţel inoxidabil INSERT pentru încastrarea gresiei sau a parchetului 

rezistent la apă 

   Partea interioară a suportului este acoperită cu un strat abraziv care asigură 

aderenţă îmbunătăţită cu ceramica 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar din oţel inoxidabil INSERT 

   Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2968   kg 

  Dimensiuni (buc)   755×76×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Versiune  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  INSERT-750   8595580552640   750   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,2968   kg   755×76×40   mm 

  INSERT-850   8595580552657   850   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,4518   kg   855×76×40   mm 

  INSERT-950   8595580552664   950   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,6066   kg   955×76×40   mm 

 SPACE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canelele de scurgere ALCA: APZ13 

 Caracteristici 

   Profi l U din oţel inoxidabil mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8473   kg 

  Dimensiuni (buc)   755×76×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  SPACE-750M   8595580552190   750   mm   Mat   0,8473   kg   755×76×40   mm 

  SPACE-850M   8595580552237   850   mm   Mat   0,9273   kg   855×76×40   mm 

  SPACE-950M   8595580552275   950   mm   Mat   1,0273   kg   955×76×40   mm 

 Catalog tehnic 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 STREAM    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canelele de scurgere ALCA: APZ13 

 Caracteristici 

   Finisaj: oţel inoxidabil mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,7364   kg 

  Dimensiuni (buc)   755×76×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  STREAM-750M   8595580553890   750   mm   Mat   1,7364   kg   755×76×40   mm 

  STREAM-850M   8595580553906   850   mm   Mat   1,9604   kg   855×76×40   mm 

  STREAM-950M   8595580553913   950   mm   Mat   2,1834   kg   955×76×40   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 LINE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

    Pentru canalele de scurgere pentru duș ALCA: APZ1, APZ101, APZ1001, 

APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ12 

 Caracteristici 

    Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

    Cârlig 

    Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2315   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×20×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  LINE-300L   8594045939255   300   mm   Lucios   0,2315   kg   340×20×55   mm 

  LINE-300M   8594045939262   300   mm   Mat   0,2325   kg   340×20×55   mm 

  LINE-550L   8594045939279   550   mm   Lucios   0,4198   kg   590×20×55   mm 

  LINE-550M   8594045939286   550   mm   Mat   0,4198   kg   590×20×55   mm 

  LINE-650L   8594045932003   650   mm   Lucios   0,5025   kg   690×20×55   mm 

  LINE-650M   8594045932027   650   mm   Mat   0,5025   kg   690×20×55   mm 

  LINE-750L   8594045932034   750   mm   Lucios   0,576   kg   790×20×55   mm 

  LINE-750M   8594045932041   750   mm   Mat   0,587   kg   790×20×55   mm 

  LINE-850L   8594045932058   850   mm   Lucios   0,6495   kg   890×20×55   mm 

  LINE-850M   8594045932065   850   mm   Mat   0,6485   kg   890×20×55   mm 

  LINE-950L   8594045932072   950   mm   Lucios   0,72   kg   990×20×55   mm 

  LINE-950M   8594045932089   950   mm   Mat   0,7377   kg   990×20×55   mm 

  LINE-1050L   8594045932096   1050   mm   Lucios   0,786   kg   1090×20×55   mm 

  LINE-1050M   8594045932126   1050   mm   Mat   0,79   kg   1090×20×55   mm 

  LINE-1150L   8594045939477   1150   mm   Lucios   0,8711   kg   1190×20×55   mm 

  LINE-1150M   8594045939484   1150   mm   Mat   0,8681   kg   1190×20×55   mm 

  LINE-1450L   8595580547080   1450   mm   Lucios   0,9549   kg   1444×15×53   mm 

  LINE-1450M   8595580547073   1450   mm   Mat   0,9549   kg   1444×15×53   mm 

 Catalog tehnic 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 PURE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

    Pentru canalele de scurgere pentru duș ALCA: APZ1, APZ101, APZ1001, 

APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ12 

 Caracteristici 

    Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

    Cârlig 

    Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2665   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×20×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  PURE-300L   8595580502195   300   mm   Lucios   0,2665   kg   340×20×55   mm 

  PURE-300M   8595580500443   300   mm   Mat   0,2695   kg   340×20×55   mm 

  PURE-550L   8594045939293   550   mm   Lucios   0,4838   kg   590×20×55   mm 

  PURE-550M   8594045939491   550   mm   Mat   0,4818   kg   590×20×55   mm 

  PURE-650L   8594045932133   650   mm   Lucios   0,5842   kg   690×20×55   mm 

  PURE-650M   8594045932171   650   mm   Mat   0,5705   kg   690×20×55   mm 

  PURE-750L   8594045932188   750   mm   Lucios   0,667   kg   790×20×55   mm 

  PURE-750M   8594045932256   750   mm   Mat   0,6657   kg   790×20×55   mm 

  PURE-850L   8594045932263   850   mm   Lucios   0,7465   kg   890×20×55   mm 

  PURE-850M   8594045932270   850   mm   Mat   0,7522   kg   890×20×55   mm 

  PURE-950L   8594045932287   950   mm   Lucios   0,8352   kg   990×20×55   mm 

  PURE-950M   8594045932294   950   mm   Mat   0,8399   kg   990×20×55   mm 

  PURE-1050L   8594045932300   1050   mm   Lucios   0,923   kg   1090×20×55   mm 

  PURE-1050M   8594045932317   1050   mm   Mat   0,9257   kg   1090×20×55   mm 

  PURE-1150L   8594045939507   1150   mm   Lucios   1,006   kg   1190×20×55   mm 

  PURE-1150M   8594045939514   1150   mm   Mat   0,9941   kg   1190×20×55   mm 

  PURE-1450L   8595580547059   1450   mm   Lucios   1,1449   kg   1444×15×53   mm 

  PURE-1450M   8595580547066   1450   mm   Mat   1,1449   kg   1444×15×53   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 CUBE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

    Pentru canalele de scurgere pentru duș ALCA: APZ1, APZ101, APZ1001, 

APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ12 

 Caracteristici 

    Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

    Cârlig 

    Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2795   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×20×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  CUBE-300L   8595580501433   300   mm   Lucios   0,2795   kg   340×20×55   mm 

  CUBE-300M   8595580501440   300   mm   Mat   0,2825   kg   340×20×55   mm 

  CUBE-550L   8594045939545   550   mm   Lucios   0,5098   kg   590×20×55   mm 

  CUBE-550M   8594045939552   550   mm   Mat   0,5098   kg   590×20×55   mm 

  CUBE-650L   8594045932324   650   mm   Lucios   0,6135   kg   690×20×55   mm 

  CUBE-650M   8594045932331   650   mm   Mat   0,6105   kg   690×20×55   mm 

  CUBE-750L   8594045932355   750   mm   Lucios   0,717   kg   790×20×55   mm 

  CUBE-750M   8594045932362   750   mm   Mat   0,71   kg   790×20×55   mm 

  CUBE-850L   8594045932393   850   mm   Lucios   0,8095   kg   890×20×55   mm 

  CUBE-850M   8594045932409   850   mm   Mat   0,7995   kg   890×20×55   mm 

  CUBE-950L   8594045932560   950   mm   Lucios   0,9032   kg   990×20×55   mm 

  CUBE-950M   8594045932577   950   mm   Mat   0,8852   kg   990×20×55   mm 

  CUBE-1050L   8594045932584   1050   mm   Lucios   0,956   kg   1090×20×55   mm 

  CUBE-1050M   8594045932591   1050   mm   Mat   0,968   kg   1090×20×55   mm 

  CUBE-1150L   8594045939521   1150   mm   Lucios   1,0651   kg   1190×20×55   mm 

  CUBE-1150M   8594045939538   1150   mm   Mat   1,0831   kg   1190×20×55   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 

 Catalog tehnic 
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 HOPE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

    Pentru canalele de scurgere pentru duș ALCA: APZ1, APZ101, APZ1001, 

APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ12 

 Caracteristici 

    Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

    Cârlig 

    Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2415   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×20×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  HOPE-300L   8595580542979   300   mm   Lucios   0,2415   kg   340×20×55   mm 

  HOPE-300M   8595580542986   300   mm   Mat   0,2415   kg   340×20×55   mm 

  HOPE-550L   8594045939569   550   mm   Lucios   0,5318   kg   590×20×55   mm 

  HOPE-550M   8594045939576   550   mm   Mat   0,5328   kg   590×20×55   mm 

  HOPE-650L   8594045932607   650   mm   Lucios   0,6305   kg   690×20×55   mm 

  HOPE-650M   8594045932614   650   mm   Mat   0,6245   kg   690×20×55   mm 

  HOPE-750L   8594045932621   750   mm   Lucios   0,719   kg   790×20×55   mm 

  HOPE-750M   8594045932638   750   mm   Mat   0,722   kg   790×20×55   mm 

  HOPE-850L   8594045932645   850   mm   Lucios   0,8345   kg   890×20×55   mm 

  HOPE-850M   8594045932652   850   mm   Mat   0,8135   kg   890×20×55   mm 

  HOPE-950L   8594045932669   950   mm   Lucios   0,9112   kg   990×20×55   mm 

  HOPE-950M   8594045932676   950   mm   Mat   0,9112   kg   990×20×55   mm 

  HOPE-1050L   8594045932683   1050   mm   Lucios   1,016   kg   1090×20×55   mm 

  HOPE-1050M   8594045932690   1050   mm   Mat   1,016   kg   1090×20×55   mm 

  HOPE-1150L   8594045939583   1150   mm   Lucios   1,1011   kg   1190×20×55   mm 

  HOPE-1150M   8594045939590   1150   mm   Mat   1,1011   kg   1190×20×55   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 BUBLE    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

    Pentru canalele de scurgere pentru duș ALCA: APZ1, APZ101, APZ1001, 

APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ12 

 Caracteristici 

    Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

    Cârlig 

    Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2717   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×20×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  BUBLE-300L   8595580501419   300   mm   Lucios   0,2717   kg   340×20×55   mm 

  BUBLE-300M   8595580501426   300   mm   Mat   0,2747   kg   340×20×55   mm 

  BUBLE-550L   8594045939606   550   mm   Lucios   0,5128   kg   590×20×55   mm 

  BUBLE-550M   8594045939613   550   mm   Mat   0,5128   kg   590×20×55   mm 

  BUBLE-650L   8594045939620   650   mm   Lucios   0,6105   kg   690×20×55   mm 

  BUBLE-650M   8594045939637   650   mm   Mat   0,5943   kg   690×20×55   mm 

  BUBLE-750L   8594045939446   750   mm   Lucios   0,6856   kg   790×20×55   mm 

  BUBLE-750M   8594045939651   750   mm   Mat   0,69   kg   790×20×55   mm 

  BUBLE-850L   8594045939668   850   mm   Lucios   0,7672   kg   890×20×55   mm 

  BUBLE-850M   8594045939675   850   mm   Mat   0,7895   kg   890×20×55   mm 

  BUBLE-950L   8594045939682   950   mm   Lucios   0,8922   kg   990×20×55   mm 

  BUBLE-950M   8594045939699   950   mm   Mat   0,8672   kg   990×20×55   mm 

  BUBLE-1050L   8594045939705   1050   mm   Lucios   0,962   kg   1090×20×55   mm 

  BUBLE-1050M   8594045939712   1050   mm   Mat   0,973   kg   1090×20×55   mm 

  BUBLE-1150L   8594045939729   1150   mm   Lucios   1,0561   kg   1190×20×55   mm 

  BUBLE-1150M   8594045939736   1150   mm   Mat   1,0631   kg   1190×20×55   mm 

  BUBLE-1450L   8595580547103   1450   mm   Lucios   1,1849   kg   1444×15×53   mm 

  BUBLE-1450M   8595580547097   1450   mm   Mat   1,1849   kg   1444×15×53   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 

 Catalog tehnic 
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 DREAM    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

    Pentru canalele de scurgere pentru duș ALCA: APZ1, APZ101, APZ1001, 

APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ12 

 Caracteristici 

    Finisaj: oţel inoxidabil lucios 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

    Cârlig 

    Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2815   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×20×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  DREAM-300L   8595580501457   300   mm   Lucios   0,2815   kg   340×20×55   mm 

  DREAM-300M   8595580501464   300   mm   Mat   0,2825   kg   340×20×55   mm 

  DREAM-550L   8594045939743   550   mm   Lucios   0,5298   kg   590×20×55   mm 

  DREAM-550M   8594045939750   550   mm   Mat   0,5158   kg   590×20×55   mm 

  DREAM-650L   8594045932706   650   mm   Lucios   0,6115   kg   690×20×55   mm 

  DREAM-650M   8594045932713   650   mm   Mat   0,6175   kg   690×20×55   mm 

  DREAM-750L   8594045932720   750   mm   Lucios   0,712   kg   790×20×55   mm 

  DREAM-750M   8594045932737   750   mm   Mat   0,724   kg   790×20×55   mm 

  DREAM-850L   8594045932744   850   mm   Lucios   0,8125   kg   890×20×55   mm 

  DREAM-850M   8594045932751   850   mm   Mat   0,8005   kg   890×20×55   mm 

  DREAM-950L   8594045932768   950   mm   Lucios   0,8942   kg   990×20×55   mm 

  DREAM-950M   8594045932775   950   mm   Mat   0,9122   kg   990×20×55   mm 

  DREAM-1050L   8594045932782   1050   mm   Lucios   1,001   kg   1090×20×55   mm 

  DREAM-1050M   8594045932805   1050   mm   Mat   1,002   kg   1090×20×55   mm 

  DREAM-1150L   8594045939767   1150   mm   Lucios   1,0931   kg   1190×20×55   mm 

  DREAM-1150M   8594045939774   1150   mm   Mat   1,0801   kg   1190×20×55   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 PURE BLACK    
 Grătar pentru canal de scurgere, negru-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canalele de scurgere pentru duș ALCA: APZ1BLACK, APZ101BLACK 

 Caracteristici 

   Finisaj: oţel inoxidabil mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301, cu fi nisaj negru mat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2695   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×20×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  PURE-300BLACK   8595580513306   300   mm   Negru-mat   0,2695   kg   340×20×55   mm 

  PURE-550BLACK   8595580513344   550   mm   Negru-mat   0,4818   kg   590×20×55   mm 

  PURE-650BLACK   8595580513696   650   mm   Negru-mat   0,5705   kg   690×20×55   mm 

  PURE-750BLACK   8595580513887   750   mm   Negru-mat   0,6657   kg   790×20×55   mm 

  PURE-850BLACK   8595580513917   850   mm   Negru-mat   0,7522   kg   890×20×55   mm 

  PURE-950BLACK   8595580513955   950   mm   Negru-mat   0,8399   kg   990×20×55   mm 

  PURE-1050BLACK   8595580513078   1050   mm   Negru-mat   0,9257   kg   1090×20×55   mm 

  PURE-1150BLACK   8595580513238   1150   mm   Negru-mat   0,9941   kg   1190×20×55   mm 

  PURE-1450BLACK   8595580513283   1450   mm   Negru-mat   1,1449   kg   1444×15×53   mm 

 POSH    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canale de scurgere pentru duș ALCA APZ6, APZ106, APZ1006, 

APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 

 Caracteristici 

   Un produs superior pentru clienţii exigenţi 

   Baza este un profi l U lipit de o placă masivă din oţel inoxidabil cu linii curate 

și margini ascuţite cu fi nisaj mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Suport din plastic pentru grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7444   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×35×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  POSH-300MN   8595580514624   300   mm   Mat   0,7444   kg   310×35×65   mm 

  POSH-550MN   8595580512514   550   mm   Mat   1,2891   kg   560×35×65   mm 

  POSH-650MN   8595580512521   650   mm   Mat   1,5207   kg   660×35×65   mm 

  POSH-750MN   8595580512538   750   mm   Mat   1,7292   kg   760×35×65   mm 

  POSH-850MN   8595580512545   850   mm   Mat   1,9787   kg   860×35×65   mm 

  POSH-950MN   8595580512552   950   mm   Mat   2,1951   kg   960×35×65   mm 

  POSH-1050MN   8595580512569   1050   mm   Mat   2,3977   kg   1060×35×65   mm 

  POSH-1150MN   8595580512576   1150   mm   Mat   2,6161   kg   1160×35×65   mm 

 Catalog tehnic 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 DESIGN    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios 

 Aplicaţie 

   Pentru canale de scurgere pentru duș ALCA APZ6, APZ106, APZ1006, 

APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 

 Caracteristici 

   Profi l U din oţel inoxidabil lucios 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Suport din plastic pentru grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3781   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×35×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  DESIGN-300LN   8595580511715   300   mm   Lucios   0,3781   kg   310×35×65   mm 

  DESIGN-300MN   8595580511739   300   mm   Mat   0,3779   kg   310×35×65   mm 

  DESIGN-550LN   8595580506056   550   mm   Lucios   0,6064   kg   560×35×65   mm 

  DESIGN-550MN   8595580506070   550   mm   Mat   0,5924   kg   560×35×65   mm 

  DESIGN-650LN   8595580506094   650   mm   Lucios   0,7144   kg   660×35×65   mm 

  DESIGN-650MN   8595580506117   650   mm   Mat   0,6999   kg   660×35×65   mm 

  DESIGN-750LN   8595580506131   750   mm   Lucios   0,7974   kg   760×35×65   mm 

  DESIGN-750MN   8595580506155   750   mm   Mat   0,7859   kg   760×35×65   mm 

  DESIGN-850LN   8595580506179   850   mm   Lucios   0,8719   kg   860×35×65   mm 

  DESIGN-850MN   8595580506193   850   mm   Mat   0,8614   kg   860×35×65   mm 

  DESIGN-950LN   8595580506216   950   mm   Lucios   0,9579   kg   960×35×65   mm 

  DESIGN-950MN   8595580506230   950   mm   Mat   0,9579   kg   960×35×65   mm 

  DESIGN-1050LN   8595580505974   1050   mm   Lucios   1,0254   kg   1060×35×65   mm 

  DESIGN-1050MN   8595580505998   1050   mm   Mat   1,0439   kg   1060×35×65   mm 

  DESIGN-1150LN   8595580506018   1150   mm   Lucios   1,1154   kg   1160×35×65   mm 

  DESIGN-1150MN   8595580506032   1150   mm   Mat   1,1249   kg   1160×35×65   mm 
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 DESIGN-ANTIC    
 Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic 

 Aplicaţie 

   Pentru canale de scurgere pentru duș ALCA APZ6, APZ106, APZ1006, 

APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 

 Caracteristici 

   Material: alamă + fi nisaj suprafaţă bronz-antic 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Suport din plastic pentru grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,38   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×35×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 /    buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  DESIGN-300ANTIC   8595580541286   300   mm   Bronz-antic   0,38   kg   310×35×65   mm 

  DESIGN-550ANTIC   8595580539726   550   mm   Bronz-antic   0,61   kg   560×35×65   mm 

  DESIGN-650ANTIC   8595580539733   650   mm   Bronz-antic   0,71   kg   660×35×65   mm 

  DESIGN-750ANTIC   8595580539740   750   mm   Bronz-antic   0,8   kg   760×35×65   mm 

  DESIGN-850ANTIC   8595580539757   850   mm   Bronz-antic   0,87   kg   860×35×65   mm 

  DESIGN-950ANTIC   8595580539764   950   mm   Bronz-antic   0,95   kg   960×35×65   mm 

  DESIGN-1050ANTIC   8595580539771   1050   mm   Bronz-antic   1,03   kg   1060×35×65   mm 

  DESIGN-1150ANTIC   8595580539788   1150   mm   Bronz-antic   1,12   kg   1160×35×65   mm 

 GAP    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canale de scurgere pentru duș ALCA APZ6, APZ106, APZ1006, 

APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 

 Caracteristici 

   Finisaj: oţel inoxidabil mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Distanţiere din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,659   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×65×35   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 /    buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  GAP-300M   8595580553838   300   mm   Mat   0,659   kg   310×65×35   mm 

  GAP-550M   8595580553845   550   mm   Mat   1,074   kg   560×65×35   mm 

  GAP-650M   8595580553852   650   mm   Mat   1,255   kg   660×65×35   mm 

  GAP-750M   8595580553869   750   mm   Mat   1,437   kg   760×65×35   mm 

  GAP-850M   8595580553876   850   mm   Mat   1,619   kg   860×65×35   mm 

  GAP-950M   8595580553883   950   mm   Mat   1,8   kg   960×65×35   mm 

  GAP-1050M   8595580553814   1050   mm   Mat   1,958   kg   1060×65×35   mm 

  GAP-1150M   8595580553821   1150   mm   Mat   2,14   kg   1160×65×35   mm 

 Catalog tehnic 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 FLOOR    
 Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice 

 Aplicaţie 

   Pentru încastrarea gresiei sau a parchetului rezistent la apă 

   Pentru canale de scurgere pentru duș ALCA APZ6, APZ106, APZ1006, 

APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 

 Caracteristici 

   Suport din oţel inoxidabil FLOOR pentru încastrarea gresiei sau a parchetului 

rezistent la apă 

   Partea interioară a suportului este acoperită cu un strat abraziv care asigură 

aderenţă îmbunătăţită cu ceramica 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar din oţel inoxidabil FLOOR 

   Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4126   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×35×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 /    buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Versiune  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  FLOOR-300   8595580545468   300   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   0,4126   kg   310×35×65   mm 

  FLOOR-550   8595580521325   550   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   0,9316   kg   560×35×65   mm 

  FLOOR-650   8595580506124   650   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   0,7332   kg   660×35×65   mm 

  FLOOR-750   8595580506148   750   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   0,8277   kg   760×35×65   mm 

  FLOOR-850   8595580506162   850   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   0,9123   kg   860×35×65   mm 

  FLOOR-950   8595580519223   950   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,0069   kg   960×35×65   mm 

  FLOOR-1050   8595580526757   1050   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,1009   kg   1060×35×65   mm 

  FLOOR-1150   8595580521349   1150   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,1955   kg   1160×35×65   mm 
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 GL1200    
 GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb 

 Aplicaţie 

   Pentru canale de scurgere pentru duș ALCA APZ6, APZ106, APZ1006, 

APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116 

 Caracteristici 

   Baza este un profi l U din oţel inoxidabil pe care este lipită de o placă masivă 

din sticlă securizată 

   Material: sticlă, otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – H15     150   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

   Suport din plastic pentru grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,73   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×0×Ø60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / -   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Versiune  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  GL1200-300   8595580526993   300   mm   Sticlă-alb   0,73   kg   400×0×Ø60   mm 

  GL1200-550   8595580507855   550   mm   Sticlă-alb   1,083   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1200-650   8595580507879   650   mm   Sticlă-alb   1,2887   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1200-750   8595580507893   750   mm   Sticlă-alb   1,356   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1200-850   8595580507916   850   mm   Sticlă-alb   1,6431   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1200-950   8595580507930   950   mm   Sticlă-alb   1,7508   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1200-1050   8595580507954   1050   mm   Sticlă-alb   1,9291   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1200-1150   8595580507978   1150   mm   Sticlă-alb   2,0276   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1202-300   8595580527013   300   mm   Sticlă-verde   0,73   kg   400×0×Ø60   mm 

  GL1202-550   8595580507992   550   mm   Sticlă-verde   1,086   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1202-650   8595580508012   650   mm   Sticlă-verde   1,2321   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1202-750   8595580508036   750   mm   Sticlă-verde   1,367   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1202-850   8595580508050   850   mm   Sticlă-verde   1,6251   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1202-950   8595580508074   950   mm   Sticlă-verde   1,7636   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1202-1050   8595580508098   1050   mm   Sticlă-verde   1,9121   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1202-1150   8595580508111   1150   mm   Sticlă-verde   2,0256   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1204-300   8595580527044   300   mm   Sticlă-negru   0,8535   kg   400×0×Ø60   mm 

  GL1204-550   8595580508456   550   mm   Sticlă-negru   1,086   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1204-650   8595580508470   650   mm   Sticlă-negru   1,2887   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1204-750   8595580508500   750   mm   Sticlă-negru   1,3562   kg   800×0×Ø60   mm 

  GL1204-850   8595580508562   850   mm   Sticlă-negru   1,6132   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1204-950   8595580508586   950   mm   Sticlă-negru   1,7508   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1204-1050   8595580508609   1050   mm   Sticlă-negru   1,8882   kg   1200×0×Ø60   mm 

  GL1204-1150   8595580508678   1150   mm   Sticlă-negru   2,0256   kg   1200×0×Ø60   mm 

 Grătare pentru canale de scurgere 

 Catalog tehnic 
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 LIFE    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canalele de scurgere ARZ1 

 Caracteristici 

   Din oţel inoxidabil masiv de 4 mm, mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2319   kg 

  Dimensiuni (buc)   390×20×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  LIFE   8595580520809 

 GRACE    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canalele de scurgere ARZ1 

 Caracteristici 

   Din oţel inoxidabil masiv de 4 mm, mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2619   kg 

  Dimensiuni (buc)   390×20×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  GRACE   8595580520823 

 TIME    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canalele de scurgere ARZ1 

 Caracteristici 

   Din oţel inoxidabil masiv de 4 mm, mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2419   kg 

  Dimensiuni (buc)   390×20×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  TIME   8595580520816 

 Grătare pentru canale de scurgere 
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 Grătare pentru canale de scurgere 

 Catalog tehnic 

 VIEW    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canalele de scurgere ARZ1 

 Caracteristici 

   Din oţel inoxidabil masiv de 4 mm, mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,3773   kg 

  Dimensiuni (buc)   390×20×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  VIEW   8595580520847 

 TRITON    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canalele de scurgere ARZ1 

 Caracteristici 

   Din oţel inoxidabil masiv de 4 mm, mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,3519   kg 

  Dimensiuni (buc)   390×20×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  TRITON   8595580520830 
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 SOLID    
 Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat 

 Aplicaţie 

   Pentru canale de scurgere duș APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022 

 Caracteristici 

   Profi l U din oţel inoxidabil mat 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5579   kg 

  Dimensiuni (buc)   560×65×35   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Finisaj suprafaţă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  SOLID-550M   8595580559625   550   mm   Mat   0,5579   kg   560×65×35   mm 

  SOLID-650M   8595580559632   650   mm   Mat   0,6379   kg   660×65×35   mm 

  SOLID-750M   8595580548797   750   mm   Mat   0,7089   kg   744×15×55   mm 

  SOLID-850M   8595580548803   850   mm   Mat   0,7889   kg   844×15×55   mm 

  SOLID-950M   8595580548810   950   mm   Mat   0,8609   kg   944×15×55   mm 

  SOLID-1050M   8595580548827   1050   mm   Mat   0,9409   kg   1044×15×55   mm 

 TILE    
 Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice 

 Aplicaţie 

   Pentru încastrarea gresiei sau a parchetului rezistent la apă 

   Pentru canale de scurgere duș APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022 

 Caracteristici 

   Suport din oţel inoxidabil TILE pentru încastrarea gresiei sau a parchetului 

rezistent la apă 

   Partea interioară a suportului este acoperită cu un strat abraziv care asigură 

aderenţă îmbunătăţită cu ceramica 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

   Distanţiere din plastic 

   Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport 

   Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8889   kg 

  Dimensiuni (buc)   560×65×35   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Versiune  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  TILE-550   8595580559601   550   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   0,8889   kg   560×65×35   mm 

  TILE-650   8595580559618   650   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,0333   kg   660×65×35   mm 

  TILE-750   8595580555948   750   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,2077   kg   744×14×55   mm 

  TILE-850   8595580555979   850   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,3121   kg   844×14×55   mm 

  TILE-950   8595580555993   950   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,4564   kg   944×14×55   mm 

  TILE-1050   8595580555931   1050   mm   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice   1,6131   kg   1044×14×55   mm 
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 APZ901M    
 Profi l din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, stânga 

 Aplicaţie 

    Profi lul înclinat ajută la acoperirea marginilor suprafeţelor cu diferenţe de 

nivel, grosime dală 10 mm 

 Caracteristici 

    Finisaj suprafaţă 

    Posibilitatea de scurtare 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Înălţime margine     12   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Bandă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,33   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×36×27,5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Tip  Înălţime  Greutate (buc) 

  APZ901M/1000   8595580502799   1000   mm   Stânga   12   mm   0,33   kg 

  APZ901M/1200   8595580502850   1200   mm   Stânga   12   mm   0,39   kg 

  APZ902M/1000   8595580502805   1000   mm   Dreapta   12   mm   0,33   kg 

  APZ902M/1200   8595580502867   1200   mm   Dreapta   12   mm   0,39   kg 

  APZ903M/1000   8595580502812   1000   mm   Stânga   14   mm   0,35   kg 

  APZ903M/1200   8595580502874   1200   mm   Stânga   14   mm   0,43   kg 

  APZ904M/1000   8595580502829   1000   mm   Dreapta   14   mm   0,35   kg 

  APZ904M/1200   8595580502881   1200   mm   Dreapta   14   mm   0,43   kg 

STÂNGA      DREAPTA

STÂNGA      DREAPTA

 APZ905M    
 Profi l din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, pentru 

montaj central 

 Aplicaţie 

    Profi lul înclinat ajută la acoperirea marginilor suprafeţelor cu diferenţe de 

nivel 

    Posibilitate de folosire ca și distanţier pentru rigola de duș 

 Caracteristici 

    Finisaj suprafaţă 

    Posibilitatea de scurtare 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Înălţime margine     12   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Bandă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,38   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×36×27   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Tip  Înălţime  Greutate (buc) 

  APZ905M/1000   8595580528812   1000   mm   Pentru montaj central   12   mm   0,38   kg 

  APZ905M/1200   8595580528829   1200   mm   Pentru montaj central   12   mm   0,47   kg 

  APZ906M/1000   8595580528836   1000   mm   Pentru montaj central   14   mm   0,4   kg 

  APZ906M/1200   8595580528843   1200   mm   Pentru montaj central   14   mm   0,5   kg 

 Catalog tehnic 

 Profi le din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate 
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 Articole din oţel inoxidabil produse la comandă 

1

2

7

4

5

3
6

1

2

4

5

3

6

1  rigolă pentru colţ industrială

2   sifon industrial

3  coș de colectare pentru sifon industrial

4   sistem anti miros pentru sifon industrial

5   grătar pentru rigolă industrială

6  rigolă liniară industrială

7   grătar pentru rigolă industrială

Componente standardizate sau personalizate 

de producţie 

Canale de scurgere industriale, pentru industria alimentară sau grătare 

pentru preaplin de piscină. Acestea sunt fabricate ca produse standard, 

de la care se poate crea întregul sistem de drenaj. 

Dacă nu puteţi utiliza componente standard, vom produce, 

de asemenea și soluţii adaptate în funcţie de cerinţele clientului.

Canalele de scurgere industriale și cele cu fantă au fost create pentru 

drenarea spaţiilor industriale sau a incintelor tehnice, precum 

și în industria alimentară. Cu modificări minore ele pot fi utilizate 

pentru piscine și dușuri publice.

Produse personalizate din oţel inoxidabil
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Canale de scurgere industriale – tip cutie sau fantă 

Puteţi alege între două modele diferite. Forma de cutie este indicată situaţiilor unde se 

preconizează un volum mai mare de apă Forma canelată este potrivită pentru 

utilizarea în zonele în care există cerinţe ridicate privind capacitatea 

de sarcină a canalului. clasa de sarcină a canalului. Ambele tipuri pot fi  

combinate între ele și puteţi alege modul varianta cu sau fără înclinare.

Proprietăţile canalelor de scurgere industriale: 

  design tip cutie sau canelat

  conexiuni cu fl anșă

  canal de scurgere de mare capacitate 

 ușor de curăţat

  sifon umed 70 mm

Scurgere de mare capacitate 

Canalul de scurgere de mare capacitate are în dotarea standard 

și un coș de canalizare. Sifonul anti-miros este de 70 mm. Acesta poate 

fi  îndepărtat iar canalul se poate curăţa până la ţeava de scurgere. 

Întregul sistem este ferm ancorat în beton prin picioarele reglabile 

și ancorarea laterală . 

Coșul de canalizare este rezistent la deteriorările termice, mecanice 

și chimice.

Grătare pentru preaplin piscină ALCA din materiale rezistente

Cerinţele moderne privind construcţia și renovarea piscinelor și centrelor wellness necesită utilizarea unor noi tehnici și tehnologii. Grătarele ALCA 

pentru piscine îndeplinesc criteriile stricte pentru arhitectură si design si vin cu o soluţie simplă punct de vedere tehnic.

Materiale de înaltă calitate – otel inoxidabil AISI 316L si PVC, care conţin un stabilizator UV, garantează rezistenţa la substanţe chimice și radiaţii UV. 

În timpul întreţinerii de rutină, se pot utiliza instrumente e curăţare cu abur sau presiune Grătarele ALCA pentru piscine sunt rezistente atât la deteriorări 

mecanice cât și la acumularea excesivă de alge și bacterii. Finisajul anti-alunecare asigură deplasarea în siguranţă în jurul piscinei.

Instalarea simplă și posibilitatea soluţiilor non-standard permit fi rmelor de construcţii și instalaţii libertatea de a pune în aplicare idei ambiţioase ale 

arhitecţilor și inginerilor civili

Caracteristici:

  din oţel inoxidabil de înaltă calitate AISI 316L

  asamblare rapidă

  întreţinere ușoară cu instrumente de curăţare cu abur și presiune

  rezistenţa la acumularea excesivă de alge și bacterii, produse chimice piscina, daune mecanice și a radiaţii UV

  cu sau fără suprafaţă anti-alunecare

  soluţie individuală personalizată

  de asemenea, oferim grătarele de prea-plin piscină și în varianta radială, cu o rază de la R1250 mm

  coș de canalizare

  variante cu și fără inclinare

  realizate din diferite tipuri de oţel inoxidabil

  grosimea materialului de 1,5 mm sau 2 mm

  capacitate de producţie personalizată în funcţie de necesităţi
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 APR1-1150    
 Sifon industrial din oţel inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru a drena cantităţi mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanţe 

lungi 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canale de scurgere industriale din otel inoxidabil (tratat termic prin 

decaparea și pasivare),proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil, 

chiar și după mai mulţi ani își păstrează proprietăţile și o funcţionare fi abilă 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Debit ridicat 

    picioare reglabile între 20–140 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material sifon de pardoseală: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     71   mm 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

  Debit de apă admis de grătar     324   l/min 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   10,424   kg 

  Dimensiuni (buc)   464×417×250   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1150   8595580542528   AISI 304 

  APR1-1250   8595580542689   AISI 316L 

 APR1-1151    
 Sifon industrial cu racord din oţel inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru a drena cantităţi mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanţe 

lungi 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canale de scurgere industriale din otel inoxidabil (tratat termic prin 

decaparea și pasivare),proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil, 

chiar și după mai mulţi ani își păstrează proprietăţile și o funcţionare fi abilă 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Debit ridicat 

    picioare reglabile între 20–140 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material sifon de pardoseală: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     71   mm 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

  Debit de apă admis de grătar     324   l/min 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   12,916   kg 

  Dimensiuni (buc)   464×460×275   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1151   8595580542535   AISI 304 

  APR1-1251   8595580542696   AISI 316L 

 Canale de scurgere industriale 
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 APR1-1152    
 Sifon industrial cu două racorduri din oţel inoxidabil AISI 

304 

 Aplicaţie 

    Pentru a drena cantităţi mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanţe 

lungi 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canale de scurgere industriale din otel inoxidabil (tratat termic prin 

decaparea și pasivare),proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil, 

chiar și după mai mulţi ani își păstrează proprietăţile și o funcţionare fi abilă 

    Întregul sistem se fi xează ferm în beton cu un sistem reglabil simplu și cu 

ancorare laterală 

    Debit ridicat 

    picioare reglabile între 20–140 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material sifon de pardoseală: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     71   mm 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

  Debit de apă admis de grătar     324   l/min 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,516   kg 

  Dimensiuni (buc)   464×504×275   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1152   8595580542542   AISI 304 

  APR1-1252   8595580542702   AISI 316L 

 APR1-1102    
 Canal de scurgere industrial de colţ din oţel inoxidabil AISI 

304 

 Aplicaţie 

    Pentru a drena cantităţi mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanţe 

lungi 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canalele de scurgere industriale box sunt fabricate din oţel inoxidabil, tratate 

termic prin procedeele de decapare si pasivizare, care garantează că oţelul își 

va păstra proprietăţile chiar și după câţiva ani de utilizare 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Debit ridicat 

    Lăţimea pentru introducerea grătarului de 240 mm 

    picioare reglabile între 20–140 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material corp canal de scurgere: inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere industrial tip box 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   23,908   kg 

  Dimensiuni (buc)   1060×1060×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1102   8595580542597   AISI 304 

  APR1-1202   8595580542740   AISI 316L 
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 APR1-1101    
 Canal de scurgere industrial din oţel inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru a drena cantităţi mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanţe 

lungi 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canalele de scurgere industriale box sunt fabricate din oţel inoxidabil, tratate 

termic prin procedeele de decapare si pasivizare, care garantează că oţelul își 

va păstra proprietăţile chiar și după câţiva ani de utilizare 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Debit ridicat 

    Lăţimea pentru introducerea grătarului de 240 mm 

    picioare reglabile între 20–140 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material corp canal de scurgere: inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere industrial tip box 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,954   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×363×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1101   8595580542566   AISI 304 

  APR1-1201   8595580542726   AISI 316L 

 APR1-1101S    
 Canal de scurgere industrial înclinată din oţel inoxidabil AISI 

304 

 Aplicaţie 

    Pentru a drena cantităţi mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanţe 

lungi 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canalele de scurgere industriale box sunt fabricate din oţel inoxidabil, tratate 

termic prin procedeele de decapare si pasivizare, care garantează că oţelul își 

va păstra proprietăţile chiar și după câţiva ani de utilizare 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Debit ridicat 

    Lăţimea pentru introducerea grătarului de 240 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material corp canal de scurgere: inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere industrial tip box 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,854   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×363×95   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1101S   8595580542573   AISI 304 

  APR1-1201S   8595580542764   AISI 316L 

 Canale de scurgere industriale 
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 APR1-1132    
 Grătar pentru canal de scrugere industrial din oţel 

inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru sisteme de scurgere industriale tip box 

 Caracteristici 

    Oţelul inoxidabil este tratat termic prin decapare și pasivare, proces care 

garantează că materialul canalului de scurgere îţi va menţine fi abilitatea și 

proprietăţile și după câţiva ani de utilizare 

    Dimensiuni grătar 1000×240 mm 

    Material: otel inoxidabil AISI 1,5, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   5,23   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×240×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1132   8595580542580   AISI 304 

  APR1-1232   8595580542733   Grătar pentru canal de 

scurgere industrial din oţel 

inoxidabil AISI 316L 

 APR1-1133    
 Grătar pentru canal de scurgere industrial de colţ din oţel 

inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru canalul de scurgere industrial de colţ Alcaplast 

 Caracteristici 

    Oţelul inoxidabil este tratat termic prin decapare și pasivare, proces care 

garantează că materialul canalului de scurgere îţi va menţine fi abilitatea și 

proprietăţile și după câţiva ani de utilizare 

    Dimensiuni grătar 759×240 mm 

    Material: otel inoxidabil AISI 1,5, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,93   kg 

  Dimensiuni (buc)   759×240×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1133   8595580542603   AISI 304 

  APR1-1233   8595580542757   AISI 316L 
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 APR1-1134    
 Grătar pentru sifon industrial APR1 cu racord din oţel 

inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru canalul de scurgere industrial APR1 

 Caracteristici 

    Grătar pentru acoperirea unui metru de canal de scurgere industrial 

    Grătarul este fabricat din otel inoxidabil (călit prin decaparea și pasivare), 

proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil își va menţine proprietăţile 

sale și funcţionarea fi abilă chiar și după mulţi ani de utilizare 

    Dimensiuni grătar 240×1106 mm 

    Material: otel inoxidabil AISI 1,5, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   5,32   kg 

  Dimensiuni (buc)   1106×240×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1134   8595580552374   AISI 304 

  APR1-1234   8595580552381   AISI 316L 

 APR1-1131    
 Grătar pentru sifon industrial APR1 din oţel inoxidabil AISI 

304 

 Aplicaţie 

    Pentru canalul de scurgere industrial APR1 

 Caracteristici 

    Grătarul este fabricat din otel inoxidabil (călit prin decaparea și pasivare), 

proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil își va menţine proprietăţile 

sale și funcţionarea fi abilă chiar și după mulţi ani de utilizare 

    Dimensiuni grătar 295×340 mm 

    Material: otel inoxidabil AISI 1,5, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

  Debit     324   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,192   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×295×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-1131   8595580542559   AISI 304 

  APR1-1231   8595580542719   AISI 316L 

 Canale de scurgere industriale 
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 APR1-P109    
 Capac pentru canal de scurgere industrial din oţel inoxidabil 

AISI 304 

 Aplicaţie 

    Capac pentru închiderea rigolei de exterior 

    Pentru sisteme de scurgere industriale tip box 

 Caracteristici 

    Material capac: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Conţinutul pachetului 

    Capac pentru canal de scurgere tip box 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2267   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×5×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR1-P109   8595580544300   AISI 304 

  APR1-P010   8595580546175   Capac pentru canal de 

scrugere industrial din oţel 

inoxidabil AISI 316L 
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 APR2-1150    
 Sifon industrial din oţel inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei cu debit redus 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canale de scurgere industriale din otel inoxidabil (tratat termic prin 

decaparea și pasivare),proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil, 

chiar și după mai mulţi ani își păstrează proprietăţile și o funcţionare fi abilă 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    picioare reglabile între 20–145 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material sifon de pardoseală: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     71   mm 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

  Debit de apă admis de grătar     372   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon industrial 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,124   kg 

  Dimensiuni (buc)   414×367×250   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-1150   8595580542610   AISI 304 

  APR2-1250   8595580542788   AISI 316L 

 APR2-1151    
 Sifon industrial cu racord din oţel inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei cu debit redus 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canale de scurgere industriale din otel inoxidabil (tratat termic prin 

decaparea și pasivare),proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil, 

chiar și după mai mulţi ani își păstrează proprietăţile și o funcţionare fi abilă 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    picioare reglabile între 20–145 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material sifon de pardoseală: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     71   mm 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

  Debit de apă admis de grătar     372   l/min 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,02   kg 

  Dimensiuni (buc)   414×367×286   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-1151   8595580542627   AISI 304 

  APR2-1251   8595580542795   AISI 316L 

 Canale de scurgere industriale cu fantă 
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 APR2-1152    
 Sifon industrial cu doua racorduri din oţel inoxidabil AISI 

304 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei cu debit redus 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canale de scurgere industriale din otel inoxidabil (tratat termic prin 

decaparea și pasivare),proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil, 

chiar și după mai mulţi ani își păstrează proprietăţile și o funcţionare fi abilă 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    picioare reglabile între 20–145 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material sifon de pardoseală: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     71   mm 

  Clasa de sarcină – L15     1500   kg 

  Debit de apă admis de grătar     372   l/min 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,72   kg 

  Dimensiuni (buc)   414×367×286   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-1152   8595580542634   AISI 304 

  APR2-1252   8595580542801   AISI 316L 

 APR2-1102    
 Canal de scurgere industrial cu fantă de colţ din oţel 

inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru drenarea apei cu debit redus cu barieră între zonele umede și cele 

uscate 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canalele de scurgere industriale cu fantă fabricate din oţel inoxidabil (tratat 

termic prin decapare și pasivizare), proces care garantează faptul că oţelul 

inoxidabil își va menţine proprietăţile chiar și după mulţi ani de utilizare 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Lăţimea fantei de admisie 22 mm 

    picioare reglabile între 20–145 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Instalare ușoară și simplă 

    Canal de scurgere industrial, lungime 1 m 

    Material corp canal de scurgere: inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canale de scurgere industriale cu fantă 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   13,35   kg 

  Dimensiuni (buc)   1014×1014×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-1102   8595580542672   AISI 304 

  APR2-1202   8595580542832   AISI 316L 
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 APR2-1101    
 Canal de scurgere industrial cu fantă din oţel inoxidabil AISI 

304 

 Aplicaţie 

    Pentru drenarea apei cu debit redus cu barieră între zonele umede și cele 

uscate 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canalele de scurgere industriale cu fantă fabricate din oţel inoxidabil (tratat 

termic prin decapare și pasivizare), proces care garantează faptul că oţelul 

inoxidabil își va menţine proprietăţile chiar și după mulţi ani de utilizare 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Lăţimea fantei de admisie 22 mm 

    picioare reglabile între 20–145 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Instalare ușoară și simplă 

    Canal de scurgere industrial, lungime 1 m 

    Material corp canal de scurgere: inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canale de scurgere industriale cu fantă 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,22   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×240×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-1101   8595580542658   AISI 304 

  APR2-1201   8595580542825   AISI 316L 

 APR2-1101S    
 Canal de scurgere industrial cu fantă înclinată din oţel 

inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Pentru a drena cantităţi mare de apă, de asemenea, potrivite pentru distanţe 

lungi 

    Pentru evacuarea apei din instalaţii industriale de mari dimensiuni, precum 

și alte facilităţi comerciale în interiorul clădirilor, de ex. în industria chimică și 

alimentară 

 Caracteristici 

    Canalele de scurgere industriale box sunt fabricate din oţel inoxidabil, tratate 

termic prin procedeele de decapare si pasivizare, care garantează că oţelul își 

va păstra proprietăţile chiar și după câţiva ani de utilizare 

    Fixare puternică în beton cu picioare reglabile pur si simplu si ancore laterale 

    Debit ridicat 

    Lăţimea pentru introducerea grătarului de 240 mm 

    picioare reglabile între 20–140 mm 

    Garnitura asigură o etanșare completă 

    Curăţare și întreţinere ușoară 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la impermeabilizarea standard 

    Material corp canal de scurgere: inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere industrial tip box 

    Suporţi reglabili – 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,15   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×240×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-1101S   8595580542665   AISI 304 

  APR2-1201S   8595580542771   AISI 316L 
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 APR2-1131    
 Grătar pentru sifon industrial APR2 din oţel inoxidabil AISI 

304 

 Aplicaţie 

    Pentru canalul de scurgere industrial APR2 

 Caracteristici 

    Grătarul este fabricat din otel inoxidabil (călit prin decaparea și pasivare), 

proces care garantează faptul că oţelul inoxidabil își va menţine proprietăţile 

sale și funcţionarea fi abilă chiar și după mulţi ani de utilizare 

    Dimensiuni grătar 244×290 mm 

    Material: otel inoxidabil AISI 1,5, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Testul sarcinii L15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,7   kg 

  Dimensiuni (buc)   290×244×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-1131   8595580542641   AISI 304 

  APR2-1231   8595580542818   AISI 316L 

 APR2-P109    
 Capac pentru canal de scurgere industrial cu fantă din oţel 

inoxidabil AISI 304 

 Aplicaţie 

    Capac pentru închiderea rigolei de exterior 

    Pentru canalele de scurgere industriale cu fantă 

 Caracteristici 

    Material capac: oţel inoxidabil de 1,5 mm, DIN 1.4301 

 Conţinutul pachetului 

    Capac pentru canal de scurgere canelat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,65   kg 

  Dimensiuni (buc)   360×5×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  APR2-P109   8595580544317   AISI 304 

  APR2-P010   8595580546182   AISI 316L 
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 AP1    
 Grătar preaplin pentru piscină fără fi nisaj anti-alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj cu un fi nisaj neted 

    Grosime 25 mm 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,7376   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×25×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP1-195   8595580504991   195   mm   3,7376   kg   1020×25×195   mm 

  AP1-245   8595580505011   245   mm   4,6   kg   1020×25×245   mm 

  AP1-295   8595580505035   295   mm   5,4392   kg   1020×25×295   mm 

 AP2    
 Grătar preaplin pentru piscină fără fi nisaj anti-alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj cu un fi nisaj neted 

    Grosime de 35 mm 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,2742   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×35×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP2-195   8595580505059   195   mm   4,2742   kg   1020×35×195   mm 

  AP2-245   8595580505073   245   mm   5,3   kg   1020×35×245   mm 

  AP2-295   8595580505097   295   mm   6,2902   kg   1020×35×295   mm 

 Grătare preaplin piscine 
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 AP3    
 Grătar preaplin pentru piscina cu fi nisaj anti-alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj anti-alunecare 

    Grosime 25 mm 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,6422   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×25×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP3-195   8595580504717   195   mm   3,6422   kg   1020×25×195   mm 

  AP3-245   8595580504724   245   mm   4,4832   kg   1020×25×245   mm 

  AP3-295   8595580504731   295   mm   6,1612   kg   1020×25×295   mm 

 AP4    
 Grătar preaplin pentru piscina cu fi nisaj anti-alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj anti-alunecare 

    Grosime de 35 mm 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,1982   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×35×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP4-195   8595580504748   195   mm   4,1982   kg   1020×35×195   mm 

  AP4-245   8595580504755   245   mm   5,1792   kg   1020×35×245   mm 

  AP4-295   8595580504762   295   mm   6,1362   kg   1020×35×295   mm 
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 AP1R    
 Grătar preaplin pentru piscină curbat fără fi nisaj anti-

alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj cu un fi nisaj neted 

    Grosime 25 mm 

    Rază reglabilă 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Rază minimă     R1250   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,205   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×195×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Rază minimă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP1-195-R   8595580542405   195   mm   R1250   mm   2,205   kg   1020×195×25   mm 

  AP1-245-R   8595580542412   245   mm   R1550   mm   1,622   kg   1020×245×25   mm 

  AP1-295-R   8595580542429   295   mm   R1850   mm   1,89   kg   1020×295×25   mm 

 AP2R    
 Grătar preaplin pentru piscină curbat fără fi nisaj anti-

alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj cu un fi nisaj neted 

    Grosime de 35 mm 

    Rază reglabilă 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Rază minimă     R1250   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,535   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×195×35   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Rază minimă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP2-195-R   8595580542436   195   mm   R1250   mm   1,535   kg   1020×195×35   mm 

  AP2-245-R   8595580542443   245   mm   R1550   mm   1,85   kg   1020×245×35   mm 

  AP2-295-R   8595580542450   295   mm   R1850   mm   2,165   kg   1020×295×35   mm 

 Grătare preaplin piscine 
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 AP3R    
 Grătar preaplin pentru piscină curbat cu fi nisaj anti-

alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj anti-alunecare 

    Grosime 25 mm 

    Rază reglabilă 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Rază minimă     R1250   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,32   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×195×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Rază minimă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP3-195-R   8595580542498   195   mm   R1250   mm   1,32   kg   1020×195×25   mm 

  AP3-245-R   8595580542504   245   mm   R1550   mm   1,587   kg   1020×245×25   mm 

  AP3-295-R   8595580542511   295   mm   R1850   mm   1,842   kg   1020×295×25   mm 

 AP4R    
 Grătar preaplin pentru piscină curbat cu fi nisaj anti-

alunecare 

 Aplicaţie 

    Pentru canal cu lăţime de 195 mm 

    Pentru construirea și renovarea de piscine și centre de wellness 

 Caracteristici 

    Grilaj anti-alunecare 

    Grosime de 35 mm 

    Rază reglabilă 

    Din oţel inoxidabil care conţine stabilizator UV – oferă rezistenţă la agenţi 

chimici pentru piscină și la radiaţii UV 

    Instalare rapidă și întreţinere ușoară 

    Grilaj rezistent la factori chimici și mecanici 

    Material: otel inoxidabil AISI 316, DIN 1.4401 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Rază minimă     R1250   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5   kg 

  Dimensiuni (buc)   1020×195×35   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Lăţime grătar  Rază minimă  Greutate (buc)  Dimensiuni (buc) 

  AP4-195-R   8595580542481   195   mm   R1250   mm   1,5   kg   1020×195×35   mm 

  AP4-245-R   8595580542474   245   mm   R1550   mm   1,815   kg   1020×245×35   mm 

  AP4-295-R   8595580542467   295   mm   R1850   mm   2,118   kg   1020×295×35   mm 
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 Rigole de exterior 

Rigole de exterior

Grătar HOME (A15)

Lungimea grătarului este de 1000 mm și este 

realizat din oţel galvanizat. Grătar cu profi l „T”. 

Lăţime perforaţii 9 mm.

Grătar HOME+ (A15)

Lungimea grătarului este de 1000 mm și este 

realizat din oţel galvanizat. Grătarul cu profi l „C” 

este blocabil cu sistem de siguranţă. Lăţime 

perforaţii 9 mm.

Grătar PROFI (C250)

Lungimea grătarului este de 1000 mm și este 

realizat din oţel galvanizat de 12×18 mm. 

Grătarul este fi xat de corpul canalului de 

scurgere cu patru șuruburi.

Grătar STANDARD (B125)

Lungimea grătarului este de 1000 mm, și este 

fabricat oţel zincat de 22×31 mm. Grătarul este 

fi xat de corpul canalului de scurgere cu patru 

șuruburi.

Grătar TOP (D400)

Lungimea grătarului este de 500 mm și este 

realizat din fontă. Grătarul este fi xat de corpul 

canalului de scurgere cu patru șuruburi. Lăţime 

perforaţii 11,6 mm.

2
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1   Grătare

Puteţi alege între opt modele de grătare. Grătarele din clasele HOME, HOME+, STANDARD și PROFI în lungimi de 500 și 1000 mm, sunt realizate din oţel 

galvanizat sau plastic compozit. La varianta TOP lungimea grătarului este de 500 mm și este realizat din fontă.

Grătar de plastic HOME (A15)

Lungimea grătarului este de 498 mm și este 

realizat din material plastic, dimensiunea 

ochiurilor de 47×14 mm. Grătarul este fi xat 

de canal cu patru șuruburi.

Grătarul compozit STANDARD (B125)

Lungimea grilei este de 498 mm și este 

realizat din compozit, dimensiunea ochiurilor 

de 47×14 mm. Grătarul este fi xat pe canalul 

de scurgere cu patru șuruburi.

Grătar compozit PROFI (C250)

Lungimea grilei este de 498 mm și este realizat 

din plastic compozit, dimensiunea ochiurilor 

de 47×14 mm. Grătarul este fixat pe canalul 

de scurgere cu patru șuruburi.
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 Rigole de exterior 

Racord DN50

2   Corpul rigolei

Construcţia canalului de scurgere este masivă și este fabricată 

din polipropilenă, rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

și deteriorare termică. În cazul turnări betonului în toate 

nervurile rigiditatea este comparabilă cu cea a rigolelor 

din beton polimer. Lungimea rigolei este de 1000 mm, 

iar dimensiunile interioare 100×100 mm.

7   Cuplare modulare

Sistemul de blocare permite conectarea 

ușoară fără elemente suplimentare. 

Asta înseamnă instalare ușoară, dar, 

de asemenea, economie de costuri. 

Toate formele disponibile de cuplare „I”, 

„L”, „T” și „X” se montează fără accesorii 

suplimentare.

8   Racorduri laterale

Racordare laterală simplă, de exemplu 

pentru racordarea unui scoc. Acest lucru 

este posibil prin patru deschideri laterale 

pregătite pentru detașarea simplă 

folosind ciocanul. Racord frontală pentru 

DN75.

10   Găuri pentru introducerea tijelor 

 de blocare

Prin introducerea unor bare în găurile 

pregătite în marginea de jos a structurii 

canalului se obţine stabilitate 

și rezistenţă crescute. 

5   Mecanism de blocare

Fiecare rigolă are un capăt „tată” și unul 

„mamă” (aceeași ca principiul de la priza 

electrică). Prin introducerea piesei tată 

în piesa mamă este realizată o conexiune 

solidă. Canalele de scurgere conectate 

în acest fel își păstrează planeitatea singure. 

6   Sifon împotriva mirosurilor

Dacă utilizaţi priza de jos pentru a conecta 

la canalizare, se poate monta sifon de miros. 

9   Racord vertical

Rigola poate fi  ușor conectată la 

o conductă verticală DN110 după 

detașarea gaurii pregătită în partea 

de jos. 

11   Distanţiere pentru instalare

Distanţierele pentru instalare sunt utilizate 

pentru a ușura instalarea și sunt ferm fi xate 

de corpul rigolei din fabricare. Aceasta 

previe deformarea rigolei. Grătarul trebuie 

îndepărtat înainte de instalare, pentru 

a evita deteriorarea. Odată instalată, 

distanţierele sunt ridicate pentru a permite 

grătarului să fi e așezat în locul său. 

Pregătirea rigolei pentru conectare

Rigola este proiectată din fabricare pentru conexiuni ulterioare. Găurile pot fi  deschise cu un ciocan, dar numai în cazul 

în care grătarul este așezat. Acest lucru va preveni deteriorarea rigolei. După detașare racordul poate fi  curăţat cu șmirghel. 

Puteţi utiliza până la 4 găuri laterale pentru instalarea de conducte de DN50. Gaura din partea de jos poate fi  deschisă 

în același mod. Se pot conecta, de asemenea, conducte de canalizare cu dimensiune DN110.

3   Tăiere în jumătate

Rigola poate fi  tăiată în jumătate 

și conectată la alte piese folosind 

mecanismul de blocare disponibil. Fără 

pierderi. Prin simpla tăiere în jumătatea 

puteţi obţine lungimea dorită. Piesa 

tăiată poate fi  conectată.

Conexiune în formă de „L”

4   Fixarea grătarului

Grătarul HOME+ folosește un sistemul nostru 

de siguranţă inovator numit SAFE. 

La rigolele de exterior Alcaplast se folosesc doar 

cele mai bune materiale. Gamele STANDARD, PROFI 

și TOP sunt fi xate cu șuruburi și piuliţe din inox. 

Astfel se asigură durabilitatea și întreţinerea simplă, 

chiar și după mai mulţi ani.
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 Rigole de exterior 

Categorie de sarcină 

Alcaplast

Clasa A15 (15 kN sarcină)
Zone rezidenţiale utilizate de pietoni și bicicliști. 

Alte zone similare, de exemplu parcuri.
HOME, HOME+

Clasa B125 (125 kN sarcină)
Trotuare, zone pietonale și zone similare. Locuri 

de parcare exclusiv pentru autoturisme.
STANDARD

Clasa C250 (250 kN sarcină)
Șosele și trotuare adiacente. Zonă pietonală, 

parcări pentru autoturisme.
PROFI

Clasa D400 (400 kN sarcină)
Șosele și autostrăzi. Parcări și zonele folosite 

în mod similar.
TOP

DEFINIŢIA CLASELOR DE SARCINĂ SPECIFICATE CONFORM CSN EN 1433
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 Rigole de exterior 

Canale de scurgere de exterior cu fantă 

Rigolele de exterior cu grătar tip fantă sunt destinate in principal proiectelor care accentuează aspectul vizual pe lîngă calitatea sistemului de scurgere. 

Sunt ideale pentru zonele pietonale, pieţe, terenuri sportive, clădiri și curţi rezidenţiale. Grătarul întrunește criteriile pentru a fi încadrat in clasa 

de rezistenţă C250.

 

Designul grătarului poate fi simetric sau asimetric (potrivit pentru folosirea in jurul pereţilor clădirilor sau pe curbe). În funcţie de adancimea suprafeţei 

de montaj, există posibilitatea de a alege între două variante de înălţime: 100 mm sau 160 mm. Toate grătarele sunt fabricate din oţel galvanizat sau 

oţel inoxidabil. În ofertă este inclusă și o porţiune de service de jumătate de metru care poate fi ușor îndepărtată pentru a permite întreţinerea de rutină 

a rigolei de exterior. Grătarele cu fantă sunt disponibile și pentru comandă.

Grătar asimetric Grătar simetric

PORŢIUNE SERVICE

RACORD PENTRU CONECTARE 

LA SCURGERE DN110

ADAPTOR PENTRU 

CONECTAREA LATERALĂ DN50

Permite curăţare 

și întreţinere regulată.

SIFON ANTI MIROS

Dacă utilizaţi racordul vertical 

din partea inferioară pentru 

a conecta la canalizare, se poate 

monta un sifon anti miros.

160 mm 160 mm

100 mm100 mm

VARIANTE DE ÎNĂLŢIME
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 Rigole de exterior 

Rigolă de colectare pentru sistemul nostru 

de rigole de exterior 

Gama noastră de rigole de colectare vine în completarea gamei de rigole 

de exterior.

Funcţia rigolei de colectare:

  oferă acces la rigola de exterior pentru întreţinere și curăţare 

 (pentru a asigura un debit suficient)

  ajută la captarea nisipului și murdăriei

  permite conectarea la ţevile DN110, DN160 și DN200

Pentru fiecare tip de rigolă de exterior, vă oferim o rigolă de colectare adecvată 

care este complet compatibilă cu tipul respectiv de rigolă. Rigola de colectare 

se instalează prin simpla conectare la rigola de exterior cu ajutorul unui 

mecanism tip agrafă fără să fie necesară folosirea uneltelor. Este esenţială 

întreţinerea și curăţarea temeinică pentru a se menţine volumul de scurgere 

ridicat al rigolei de exterior.

Sistemele de scurgere pentru faţade și terase 

Sistemele de scurgere pentru faţade și terase vin ca să completeze gama noastră de sisteme de scurgere pentru exterior. Sunt recomandate, în mod 

deosebit, pentru drenarea apei care se acumulează în jurul clădirilor pe ploaie sau a apei rezultată din topirea zăpezii.

GRĂTAR PENTRU CANAL 

DE SCURGERE

CAPAC PENTRU 

CANAL DE SCURGERE

CANAL DE SCURGERE

CUPLAJ 

PENTRU CANALUL DE SCURGERE

ȘURUB DE FIXARE4×

Avantaje:

  instalare ușoară

  curăţare simplă

  produs de înaltă calitate

  canale de scurgere cu adîncimea reglabilă

  posibilitate de producţie personalizată

  șuruburile de fi xare – asigură atașarea perfectă a grătarului 

 pe rigolă, eliminînd sunetele produse de folosirea rigolei

Caracteristici:

  2 tipuri de materiale (oţel galvanizat/oţel inoxidabil)

  grosimea grătarului: 75 și 100 mm

  lungimea standard a canalului de scurgere este de 1 m

  înălţime ajustabilă a corpului canalului de 60–80 mm

  clasa de sarcină K3 = 300kg

  accesorii: cuplaj, capac (oţel galvanizat/inoxidabil)

  4 modele de grătare (oţel galvanizat/inoxidabil)

Adîncime ajustababilă

a canalului 60–80 mm

6
0

–
8

0

Șuruburi de fixare
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 Rigole de exterior 

Adaptori pentru burlane rotunde sau pătrate

Fiecare pachet include un set de adaptoare excentrice, prin care conectează burlanele de 

acoperiș cu diametre de 80, 90, 100, 110 și 125 mm. Materialul conţine stabilizatori UV împotriva 

îmbătrânirii, decolorării și degradării. Cadrul și adaptoarele sunt disponibile în culoare neagră, 

gri sau roșu-cărămiziu. Acest lucru creează mai multe posibilităţi cromatice de combinare în 

funcţie de nevoi.

Adaptorul pentru burlan poate fi  comandat și ca accesoriu separat. Adaptorul are 5 șabloane 

rotunde între DN80–120 mm și 3 șabloane pătrate cu dimensiunea între 80–120 mm. Forma dorită 

poate fi  ușor decupată.

Componente racord de burlan Alcaplast

Racordul de burlan universal (geiger) este realizat din polipropilenă 

rezistentă (mecanic și termic). Accesul în interior este securizat prevenind 

astfel refularea. Material: polipropilenă conţine stabilizatori UV pentru 

a preveni îngălbenirea.

1  cadru racord cu debit ridicat

2   clapetă de acces securizată

3  coș pentru colectarea murdăriei și frunzelor

4   adaptoare pentru diferite tipuri de burlane

5   sistem de închidere

1

2

3

4

5

12
0

 m
m

D
N

80 m
m1

0
0

 m
m

8
0

 m
m

DN110 mm

D
N

9
0

 m
m

D
N100 m

m

Coș din oţel inoxidabil pentru reţinerea 

murdăriei și a frunzelor

Ca i accesoriu puteţi cumpăra coșul din oţel inoxidabil, pentru canalizare, 

care este rezistent la daune cauzate de rozătoare și le stopează accesul la. 

Acest cos este compatibil cu cele mai multe tipuri de racorduri de burlan 

de pe piaţă.

Caracteristici:

  previne pătrunderea rozătoarelor prin racordul de burlan

  universale, potrivite pentru cele mai multe tipuri de racorduri 

 de burlan de pe piaţă

  fiabile
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 Rigole de exterior 

 Capacitate de 

încărcare 

 Cod Clase de sarcină 

Alcaplast

Capacitate 

maximă de 

încărcare (t)

Tip de acoperire/

grătar

Material 

grătar

Canalele de scurgere pentru duș

A15 AVZ101-R101
HOME

1,5 grătar

galvanizat

AVZ104-R401 plastic

AVZ102-R102 HOME+ galvanizat

B125 AVZ102-R103
STANDARD 12,5 grătar

galvanizat

AVZ104-R402 compozit

C250 AVZ103-R104

PROFI 25

grătar

galvanizat

AVZ103-R202 fontă

AVZ103-R403 compozit

AVZ101-R121

canal cu fantă

galvanizat

AVZ101-R122 galvanizat

AVZ101-R123 galvanizat

AVZ101-R124 galvanizat

AVZ101-R321 oţel inoxidabil

AVZ101-R322 oţel inoxidabil

AVZ101-R323 oţel inoxidabil

AVZ101-R324 oţel inoxidabil

AVZ101S-R121R galvanizat

AVZ101S-R321R oţel inoxidabil

AVZ101S-R122R galvanizat

AVZ101S-R322R oţel inoxidabil

AVZ101S-R123R galvanizat

AVZ101S-R323R oţel inoxidabil

AVZ101S-R124R galvanizat

AVZ101S-R324R oţel inoxidabil

D400 AVZ103-R201 TOP 40 grătar fontă

Cutie de colectare

A15 AVZ101R-R101S

HOME 1,5 grătar

galvanizat

AVZ102R-R102S galvanizat

AVZ104R-R401 plastic

B125 AVZ102R-R103S
STANDARD 12,5 grătar

galvanizat

AVZ104R-R402 compozit

C250 AVZ103R-R104S

PROFI 25

grătar

galvanizat

AVZ103R-R202 fontă

AVZ103R-R403 compozit

AVZ101R-R121R

canal cu fantă

galvanizat

AVZ101R-R122R galvanizat

AVZ101R-R123R galvanizat

AVZ101R-R124R galvanizat

AVZ101R-R321R oţel inoxidabil

AVZ101R-R322R oţel inoxidabil

AVZ101R-R323R oţel inoxidabil

AVZ101R-R324R oţel inoxidabil

D400 AVZ103R-R201 TOP 40 grătar fontă

PREZENTARE GENERALĂ A CANALELOR DE SCURGERE PENTRU EXTERIOR
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 Rigole de exterior 

PREZENTARE GENERALĂ A CANALELOR DE DRENAJ, A GRĂTARELOR ȘI A ACCESORIILOR

Cod canal Material canale de drenaj Cod grătar Cod 

accesoriu

Lăţime 75 mm

ADZ101V

oţel galvanizat

ADZ-R101

ADZ-P003

ADZ-P007
ADZ-R102

ADZ-R103

ADZ301V

ADZ331V

oţel galvanizat

ADZ-R301

ADZ-P001

ADZ-P011 

ADZ-P005

ADZ-R302

ADZ-R303

ADZ-R304

ADZ101VR

oţel galvanizat

ADZ-R101R

ADZ-P003

ADZ-P007
ADZ-R102R

ADZ-R103R

ADZ301VR

ADZ331VR

oţel inoxidabil

ADZ-R301R

ADZ-P001

ADZ-P011 

ADZ-P005

ADZ-R302R

ADZ-R303R

ADZ-R304R

Lăţime 100 mm

ADZ102V

oţel galvanizat

ADZ-R121

ADZ-P004

ADZ-P008
ADZ-R122

ADZ-R123

ADZ302V

ADZ332V

oţel inoxidabil

ADZ-R321

ADZ-P002

ADZ-P012 

ADZ-P006

ADZ-R322

ADZ-R323

ADZ-R324

ADZ102VR

oţel galvanizat

ADZ-R121R

ADZ-P004

ADZ-P008
ADZ-R122R

ADZ-R123R

ADZ302VR

ADZ332VR

oţel inoxidabil

ADZ-R321R

ADZ-P002

ADZ-P012 

ADZ-P006

ADZ-R322R

ADZ-R323R

ADZ-R324R
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 AVZ101-R101    
 Rigolă de exterior de 100 mm fără ramă cu grătar galvanizat 

profi l „T“, clasa A15 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele sportive, peluze, zone verzi, drumuri de 

acces private, terenuri private și zone rezervate pentru pietoni și bicicliști 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Canalul de scurgere poate fi  pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma 

două părţi egale 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar galvanizat profi l „T“, lăţime perforaţie 9 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Secţiune transversală a grătarului zincat     258,6   cm² 

  Clasa de sarcină – A15     1500   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     127,5   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar galvanizat profi l „T“ - sarcina de clasa A15 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,5766   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×1015×128   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 60   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ101-R101   8595580511395 

 Rigole de exterior 
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 AVZ101R-R101S    
 Rigolă de colectare pentru AVZ101 fără ramă cu grătar profi l 

„T“ galvanizat, clasa A15 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigola de exterior AVZ101 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar galvanizat profi l „T“, lăţime perforaţie 9 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – A15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar galvanizat profi l „T“ - sarcina de clasa A15 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,5981   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×444   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ101R-R101S   8595580547776 
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 AVZ102-R102    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu rama din plastic integrată 

și grătar profi l „C“ galvanizat, clasa A15 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele publice cu pietoni sau bicicliști, peluze, în 

jurul clădirilor, zone pietonale și zone cu caracter similar 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Canalul de scurgere poate fi  pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma 

două părţi egale 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar galvanizat cu profi l „C“ – fi xat la canalul de scurgere prin două 

încuietori de plastic, cu fantă de intrare lăţime de 9 mm 

    Grătarul poate fi  scos de pe rigolă doar prin eliberarea încuietorilor din plastic 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Secţiune transversală a grătarului zincat     258,6   cm² 

  Clasa de sarcină – A15     1500   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     145   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere cu cadru din plastic 

    Grătar galvanizat cu profi l „C“ – clasa de sarcină A15 

    Sistem de blocare a grătarului pe corpul rigolei 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,595   kg 

  Dimensiuni (buc)   139×1015×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 60   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ102-R102   8595580511418 
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 AVZ102R-R102S    
 Rigolă de colectare pentru AVZ102 cu ramă din plastic si 

grătar profi l „C“ galvanizat, clasa A15 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigole de exterior AVZ102 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar galvanizat cu profi l „C“ – fi xat la canalul de scurgere prin două 

încuietori de plastic, cu fantă de intrare lăţime de 9 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – A15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar galvanizat cu profi l „C“ – clasa de sarcină A15 

    Sistem de blocare a grătarului pe corpul rigolei 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,9141   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×425   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ102R-R102S   8595580547783 
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 Rigole de exterior 

 Catalog tehnic 

 

 

 AVZ104-R401    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă din plastic și grătar 

din plastic, clasa A15 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele publice cu pietoni sau bicicliști, peluze, în 

jurul clădirilor, zone pietonale și zone cu caracter similar 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Canalul de scurgere poate fi  pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma 

două părţi egale 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar din plastic – fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din oţel 

inoxidabil, perforaţii 14 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  INLET secţiune transversală a grilei de plastic     364,1   cm² 

  Clasa de sarcină – A15     1500   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     148   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere cu cadru din plastic 

    Grătar de plastic – 2×0,5 m – clasa de sarcină A15 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului de scurgere, 8 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,6408   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×1015×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 60   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ104-R401   8595580547745 



289

 Rigole de exterior 

 
 

 
 

  R
IG

O
L

E
 D

E
 E

X
T

E
R

IO
R

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 AVZ104R-R401    
 Rigolă de colectare pentru AVZ104 cu ramă din plastic și 

grătar din plastic, clasa A15 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigolă de exterior AVZ104 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar din plastic– fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din oţel 

inoxidabil, perforaţii 14 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – A15     1500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar de plastic – clasa de sarcină A15 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,9687   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×185×444   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ104R-R401   8595580547790 
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 Rigole de exterior 

 Catalog tehnic 

 

 

 AVZ104-R402    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă din plastic și grătar 

compozit, clasa B125 

 Aplicaţie 

    Pentru drenarea apei din zonele cu trafi c ocazional de autoturisme, trotuare, 

zone pietonale 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Canalul de scurgere poate fi  pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma 

două părţi egale 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar din material compozit – fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din 

oţel inoxidabil, lăţimea fantei de admisie 14 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Secţiune transversală a grătaruluiNe rezervăm drepturi de 

a opera modifi cări în privinţa designului și dimensiunilor 

    364,1   cm² 

  Clasa de sarcină – B125     12500   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     148   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere cu cadru din plastic 

    Grătar din material compozit – 2×0,5 m – clasa de sarcină B125 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului de scurgere, 8 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,6808   kg 

  Dimensiuni (buc)   148×1015×143   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 60   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ104-R402   8595580547264 
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 AVZ104R-R402    
 Rigolă de colectare pentru AVZ104 cu ramă din plastic și 

grătar compozit, clasa B125 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigolă de exterior AVZ104 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar din material compozit – fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din 

oţel inoxidabil, perforaţii 14 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – B125     12500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar din material compozit – clasa de sarcină B125 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,9887   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×444   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ104R-R402   8595580547813 
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 Rigole de exterior 

 Catalog tehnic 

 

 

 AVZ102-R103    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu rama din plastic și grătar 

galvanizat, clasa B125 

 Aplicaţie 

    Pentru drenarea apei din zonele cu trafi c ocazional de autoturisme, trotuare, 

zone pietonale 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar galvanizat – fi xat pe scurgere cu ajutorul a patru șuruburi din oţel 

inoxidabil, dimensiunea perforaţilor 22×31 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Secţiune transversală a grătarului zincat     880,6   cm² 

  Clasa de sarcină – B125     12500   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     145   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corp canal de scurgere cu margine de plastic, distantieri din inox 2 buc 

    Grătar de oţel galvanizat – clasa de sarcină B125 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   5,3312   kg 

  Dimensiuni (buc)   139×1015×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 60   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ102-R103   8595580511432 
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 AVZ102R-R103S    
 Rigolă de colectare pentru AVZ102 cu ramă din plastic și 

grătar galvanizat, clasa B125 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigole de exterior AVZ102 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar galvanizat – fi xat pe scurgere cu ajutorul a patru șuruburi din oţel 

inoxidabil, dimensiunea perforaţilor 22×31 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – B125     12500   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar din oţel galvanizat – clasa de sarcină B125 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,9357   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×442   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ102R-R103S   8595580547806 
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 Rigole de exterior 

 Catalog tehnic 

 

 

 AVZ103-R403    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă metalică și grătar din 

material compozit, clasa C250 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar din material compozit – fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din 

oţel inoxidabil, lăţimea fantei de admisie 14 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Secţiune transversală a grătaruluiNe rezervăm drepturi de 

a opera modifi cări în privinţa designului și dimensiunilor 

    364,1   cm² 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     148   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului cu margine metalică 

    Distanţiere pentru instalare 4 buc 

    Grătar din material compozit – 2×0,5 m – clasa de sarcină C250 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului de scurgere, 8 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   6,1492   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×1015×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 60   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103-R403   8595580547752 
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 AVZ103R-R403    
 Rigolă de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și 

grătar din material compozit, clasa C250 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigole de exterior AVZ103 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar din material compozit – fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din 

oţel inoxidabil, perforaţii 14 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grila compozit – clasa de sarcină C250 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,9551   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×444   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103R-R403   8595580547844 
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 Rigole de exterior 

 Catalog tehnic 

 

 

 AVZ103-R202    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă metalică și grătar din 

fontă, clasa C250 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Canalul de scurgere poate fi  pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma 

două părţi egale 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar din fontă – fi xat pe rigolă cu opt șuruburi din oţel inoxidabil, perforaţii 

12,5 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Flanșă verticală din metal întărește și consolidează rigola 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Inserţie secţiune transversală a grătar din fontă     433,774   cm² 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,34   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     148   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului cu margine metalică 

    Distanţiere pentru instalare 4 buc 

    Grătar din fontă – 2×0,5 m – clasa de sarcină C250 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului de scurgere, 8 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   11,4892   kg 

  Dimensiuni (buc)   148×1015×143   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103-R202   8595580547257 



297

 Rigole de exterior 

 
 

 
 

  R
IG

O
L

E
 D

E
 E

X
T

E
R

IO
R

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 AVZ103R-R202    
 Rigolă de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și 

grătar din fontă, clasa C250 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigole de exterior AVZ103 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar din fontă – fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din oţel 

inoxidabil, peroraţii 12,5 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar din fontă – clasa de sarcină C250 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,6261   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×444   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103R-R202   8595580547837 
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 Rigole de exterior 

 Catalog tehnic 

 

 

 AVZ103-R104    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă metalică și grătar 

galvanizat, clasa C250 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar galvanizat – fi xat pe canalul de scurgere cu ajutorul a patru șuruburi 

din oţel inoxidabil, dimensiunea perforaţilor 12×18 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Flanșă verticală din metal întărește și consolidează rigola 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Secţiune transversală a grătarului zincat     659,2   cm² 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     95,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     148   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului cu margine metalică 

    Distanţiere pentru instalare 2 buc 

    Grătar din oţel galvanizat – clasa de sarcină C250 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,324   kg 

  Dimensiuni (buc)   148×1015×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103-R104   8595580511685 
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 AVZ103R-R104S    
 Rigolă de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și 

grătar galvanizat, clasa C250 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigole de exterior AVZ103 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar galvanizat – fi xat pe canalul de scurgere cu ajutorul a patru șuruburi 

din oţel inoxidabil, dimensiunea perforaţilor 12×18 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar din oţel galvanizat – clasa de sarcină C250 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   6,6571   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×444   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103R-R104S   8595580547820 
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 Catalog tehnic 

 

 

 AVZ103-R201    
 Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă galvanizată și grătar 

de fontă, clasa D400 

 Aplicaţie 

    Pentru drenarea parcărilor sau zonelor similare, a carosabilului sau a altor 

drumuri 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Canalul de scurgere poate fi  pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma 

două părţi egale 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Grătar din fontă – fi xat pe rigolă cu opt șuruburi din oţel inoxidabil, perforaţii 

11,6 mm 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Racordurile laterale pot fi  adaptate pentru a fi  folosite cu – Ø75 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Flanșă verticală din metal întărește și consolidează rigola 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Inserţie secţiune transversală a grătar din fontă     95,3   cm² 

  Clasa de sarcină – D400     40000   kg 

  Profi lul debitului de scurgere     448,3   cm² 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Înălţime totală de instalare     148   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului cu margine metalică 

    Distanţiere pentru instalare 4 buc 

    Grătar din fontă – 2×0,5 m – clasa de sarcină D400 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului de scurgere, 8 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,056   kg 

  Dimensiuni (buc)   148×1015×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103-R201   8595580511456 
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 AVZ103R-R201    
 Rigolă de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și 

grătar din fontă, clasa D400 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigole de exterior AVZ103 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Grătar din fontă – fi xat la canalul de scurgere cu opt șuruburi din oţel 

inoxidabil, perforaţii 11,6 mm 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – D400     40000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Grătar din fontă – clasa de sarcină D400 

    Șuruburi din oţel inoxidabil pentru fi xarea grătarului pe canalul de scurgere, 

4 piese 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   8,6001   kg 

  Dimensiuni (buc)   532×186×444   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ103R-R201   8595580547851 
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 AVZ101-R121    
 Rigolă de exterior cu fantă și extensie asimetrică de 

100 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Extensie cu fantă pentru proiectele exigente din punct de vedere al 

arhitecturii 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capac de acces asimetric din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,82   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×1000×125   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101-R121   8595580555313   Oţel galvanizat 

  AVZ101-R321   8595580559694   Oţel inoxidabil 

 Rigole de exterior 
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 Rigole de exterior 

 

 

 AVZ101S-R121R    
 Rigolă de exterior cu fantă și acces asimetric de 100 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Materialul capacului de acces: din oţel zincat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capac de acces asimetric din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   6,0546   kg 

  Dimensiuni (buc)   515×253×139   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101S-R121R   8595580547363   Oţel galvanizat 

  AVZ101S-R321R   8595580547400   Oţel inoxidabil 
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 AVZ101R-R121R    
 Rigolă de colectare cu fantă și acces asimetric de 100 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigola de exterior AVZ101R-R121R 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capacul de acces din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,8931   kg 

  Dimensiuni (buc)   547×516×185   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101R-R121R   8595580549855   Oţel galvanizat 

  AVZ101R-R321R   8595580549893   Oţel inoxidabil 



305

 
 

 
 

  R
IG

O
L

E
 D

E
 E

X
T

E
R

IO
R

 
 

 
 

 
 

 

 Rigole de exterior 

 

 

 AVZ101-R122    
 Rigolă de exterior cu fantă și extensie asimetrică de 

160 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Extensie cu fantă pentru proiectele exigente din punct de vedere al 

arhitecturii 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capac de acces asimetric din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,3682   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×1000×125   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101-R122   8595580559663   Oţel galvanizat 

  AVZ101-R322   8595580559700   Oţel inoxidabil 
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 AVZ101S-R122R    
 Rigolă de exterior cu fantă și acces asimetric de 160 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Materialul capacului de acces: din oţel zincat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capac de acces asimetric din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,8216   kg 

  Dimensiuni (buc)   1015×313×139   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101S-R122R   8595580547370   Oţel galvanizat 

  AVZ101S-R322R   8595580547417   Oţel inoxidabil 
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 Rigole de exterior 

 

 

 AVZ101R-R122R    
 Rigolă de colectare cu fantă și acces asimetric de 160 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigola de exterior AVZ101S-R122R 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capacul de acces din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,6601   kg 

  Dimensiuni (buc)   607×516×185   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101R-R122R   8595580549862   Oţel galvanizat 

  AVZ101R-R322R   8595580549909   Oţel inoxidabil 
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 AVZ101-R123    
 Rigolă de exterior cu fantă și extensie simetrică de 100 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Extensie cu fantă pentru proiectele exigente din punct de vedere al 

arhitecturii 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Extensie simetrică cu fantă din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,8472   kg 

  Dimensiuni (buc)   1015×253×139   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101-R123   8595580559670   Oţel galvanizat 

  AVZ101-R323   8595580559717   Oţel inoxidabil 
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 Rigole de exterior 

 

 

 AVZ101S-R123R    
 Rigolă de exterior cu fantă și acces simetric de 100 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Materialul capacului de acces: din oţel zincat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capac de acces cu fantă din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   7,1616   kg 

  Dimensiuni (buc)   515×253×139   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101S-R123R   8595580547387   Oţel galvanizat 

  AVZ101S-R323R   8595580547424   Oţel inoxidabil 
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 AVZ101R-R123R    
 Rigolă de colectare cu fantă și acces simetric de 100 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigola de exterior AVZ101S-R123R 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capacul de acces din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,0001   kg 

  Dimensiuni (buc)   547×516×185   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101R-R123R   8595580549879   Oţel galvanizat 

  AVZ101R-R323R   8595580549916   Oţel inoxidabil 
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 Rigole de exterior 

 

 

 AVZ101-R124    
 Rigolă de exterior cu fantă și extensie simetrică de 160 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Extensie cu fantă pentru proiectele exigente din punct de vedere al 

arhitecturii 

    4 racorduri laterale disponibile – Ø50 mm 

    Racord vertical de Ø110 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Pregătite pentru utilizarea opţională a sifonului anti-miros cu grătar pentru 

reţinerea murdăriei 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Extensie simetrică cu fantă din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   9,5102   kg 

  Dimensiuni (buc)   1015×313×139   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101-R124   8595580547349   Oţel galvanizat 

  AVZ101-R324   8595580559724   Oţel inoxidabil 
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 AVZ101S-R124R    
 Rigolă de exterior cu fantă și acces simetric de 160 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru evacuarea apei din zonele de parcare profesionale pentru 

autoturisme, zone pietonale, benzi laterale, drumuri și trotuare adiacente 

 Caracteristici 

    Sistem modular – posibilitate de conectare în formă de „I“, „L“, „T“ sau „X“ 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Orifi cii pregătite pentru utilizarea barelor de stabilitate și fi xare în beton 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Materialul capacului de acces: din oţel zincat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capac de acces cu fantă din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   8,9286   kg 

  Dimensiuni (buc)   1015×313×139   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101S-R124R   8595580547394   Oţel galvanizat 

  AVZ101S-R324R   8595580547431   Oţel inoxidabil 
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 AVZ101R-R124R    
 Rigolă de colectare cu fantă și acces simetric de 160 mm, 

oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea și întreţinerea rigolelor de exterior 

    Pentru rigola de exterior AVZ101S-R124R 

 Caracteristici 

    Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare! 

    Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă 

    Capacul de acces – îndepărtarea ușoară pentru întreţinerea de rutină 

a canalului de scurgere 

    Conectare laterală la evacuare – DN110/160, 200 mm 

    Construcţie robustă – autoportant 

    Numeroase striaţii pentru o fi xare fermă 

    Acces facil la sifonul de pardoseală – curăţare simplă 

    Are rolul de a colecta murdăria și nisipul de pe drumuri și trotuare 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

    Material extensie: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – C250     25000   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul canalului de scurgere 

    Capacul de acces din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   10,7671   kg 

  Dimensiuni (buc)   607×516×185   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 30   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AVZ101R-R124R   8595580549886   Oţel galvanizat 

  AVZ101R-R324R   8595580549923   Oţel inoxidabil 
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 AVZ-P001    
 Racord pentru conectare la scurgere DN110 

 Aplicaţie 

    Pentru conectare la scurgere DN110 

    Pentru rigole de exterior 

 Caracteristici 

    Folosit pentru conectare verticală a rigolei la sistemul de canalizare 

DN110 mm 

    Poate fi  atașat de corpul canalului cu două șuruburi 

    Material: polipropilena rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Racord 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1263   kg 

  Dimensiuni (buc)   115×115×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P001   8595580511470 

 AVZ-P002    
 Blocator scurgere AVZ100-R102 

 Aplicaţie 

    Pentru a fi xa grătarul de rigolă 

    Pentru canalul de scurgere AVZ102-R102 

 Caracteristici 

    Fixează grătarul pe canalul de scurgere, pentru a nu fi  îndepărtat cu ușurinţă 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Blocare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0146   kg 

  Dimensiuni (buc)   127×25×30   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P002   8595580511494 

 AVZ-P003    
 Adaptor pentru conectarea laterală DN50 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea laterală DN 50 

    Pentru rigole de exterior 

 Caracteristici 

    Pentru scurgere în rigola de exterior 

    Poate fi  atașat de corpul canalului cu două șuruburi 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Adaptor DN50 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0638   kg 

  Dimensiuni (buc)   80×70×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P003   8595580511517 

 Rigole de exterior 



315

 Rigole de exterior 

 
 

 
 

  R
IG

O
L

E
 D

E
 E

X
T

E
R

IO
R

 
 

 
 

 
 

 

 AVZ-P004    
 Capac frontal cu racord DN75 

 Aplicaţie 

    Pentru blocarea capătului rigolei 

    Pentru conectare la admisie de DN75 

    Pentru rigole de exterior 

 Caracteristici 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Capac cu ţeavă de admisie DN75 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0697   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×103×53   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P004   8595580511555 

 AVZ-P008    
 Cârlig pentru îndepărtarea grătarului 

 Aplicaţie 

    Pentru detașarea grătarelor de pe rigolele de exterior 

 Caracteristici 

    Material: oţel galvanizat 

 Conţinutul pachetului 

    Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0264   kg 

  Dimensiuni (buc)   115×70×15   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P008   8595580540500 

 AVZ-P009    
 Capac blocare 

 Aplicaţie 

    Pentru blocarea capătului rigolei 

    Pentru rigole de exterior 

 Caracteristici 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Capac de capăt 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0421   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×5×105   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P009   8595580540531 
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 AVZ-P010    
 Capac pentru conectare la scurgere DN110 

 Aplicaţie 

    Pentru conectare la scurgere DN110 

    Pentru rigole de exterior 

 Caracteristici 

    Folosit pentru conectarea pe orizontală a canalului de scurgere la evacuare 

DN110 mm 

    Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice 

sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Capac cu ţeavă de evacuare DN110 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,157   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×91×176   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P010   8595580544188 

 AVZ-P012    
 Cos pentru captarea murdăriei, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea ușoară a rigolelor de exterior și a canalelor de drenaj 

    Pentru rigole de exterior Alcaplast 

 Caracteristici 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Conţinutul pachetului 

    Coş colector din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,688   kg 

  Dimensiuni (buc)   482×380×96   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P012   8595580550363 

 AVZ-P013    
 Cos pentru captarea murdăriei, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru curăţarea ușoară a rigolelor de exterior și a canalelor de drenaj 

    Pentru rigole de exterior Alcaplast 

 Caracteristici 

    Material: oţel galvanizat 

 Conţinutul pachetului 

    Coș colector din oţel galvanizat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   4,059   kg 

  Dimensiuni (buc)   482×380×96   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 24   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVZ-P013   8595580550370 
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 ADZ101V    
 Canal de scurgere de 75 mm ajustabil, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar de oţel galvanizat lăţime de 75 mm 

    Materialul canal de drenaj: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,317   kg 

  Dimensiuni (buc)   85×1000×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 100   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ101V   8595580547981   Oţel galvanizat 

  ADZ301V   8595580547950   Oţel inoxidabil 

 

 

 ADZ331V    
 Canal de scurgere de 75 mm ajustabil, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar din oţel inoxidabil lăţime 75 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,5855   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×84×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 100   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ331V   8595580561468   Oţel inoxidabil 

 Canale de drenaj 
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 ADZ-R101    
 Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1984   kg 

  Dimensiuni (buc)   75×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 300   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R101   8595580548001   Oţel galvanizat 

  ADZ-R301   8595580548056   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R102    
 Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1584   kg 

  Dimensiuni (buc)   75×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 300   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R102   8595580547998   Oţel galvanizat 

  ADZ-R302   8595580548063   Oţel inoxidabil 
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 ADZ-R103    
 Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2324   kg 

  Dimensiuni (buc)   75×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 300   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R103   8595580548018   Oţel galvanizat 

  ADZ-R303   8595580548070   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R304    
 Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,6094   kg 

  Dimensiuni (buc)   75×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 200   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R304   8595580548599   Oţel inoxidabil 

 Canale de drenaj 
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 ADZ-P003    
 Capac pentru canal de scurgere 75 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

    Pentru capătul canalului de scurgere 

    Material: oţel galvanizat 

 Conţinutul pachetului 

    Capac de capăt 

    Șuruburi și piuliţe pentru fi xarea capacului de capăt la canalul de scurgere 

2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1415   kg 

  Dimensiuni (buc)   88×59×41   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-P003   8595580548131   Oţel galvanizat 

  ADZ-P001   8595580548117   Oţel inoxidabil 

 ADZ-P007    
 Cuplaj pentru canal de scurgere 75 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

    Pentru conectarea ușoară a canalelor de scurgere 

    Material: oţel galvanizat 

 Conţinutul pachetului 

    Cuplor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1129   kg 

  Dimensiuni (buc)   88×70×39   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-P007   8595580548179   Oţel galvanizat 

  ADZ-P005   8595580548155   Oţel inoxidabil 

 ADZ-P011    
 Capac pentru canal de scurgere 75 mm, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

    Pentru capătul canalului de scurgere 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Conţinutul pachetului 

    Capac de capăt 

    Șuruburi și piuliţe pentru fi xarea capacului de capăt la canalul de scurgere 

2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,157   kg 

  Dimensiuni (buc)   88×59×41   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-P011   8595580561505   Oţel inoxidabil 

 Canale de drenaj 
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 ADZ102V    
 Canal de scurgere de 100 mm ajustabil, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar de oţel galvanizat lăţime 100 mm 

    Materialul canal de drenaj: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,025   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×1000×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 100   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ102V   8595580547974   Oţel galvanizat 

  ADZ302V   8595580547967   Oţel inoxidabil 

 

 

 ADZ332V    
 Canal de scurgere de 100 mm ajustabil, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar din oţel inoxidabil lăţime 100 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,2625   kg 

  Dimensiuni (buc)   1000×109×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ332V   8595580561482   Oţel inoxidabil 

 Canale de drenaj 
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 ADZ-R121    
 Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,3596   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 300   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R121   8595580548025   Oţel galvanizat 

  ADZ-R321   8595580548087   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R122    
 Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4236   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 300   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R122   8595580548032   Oţel galvanizat 

  ADZ-R322   8595580548094   Oţel inoxidabil 
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 ADZ-R123    
 Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4146   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 300   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R123   8595580548049   Oţel galvanizat 

  ADZ-R323   8595580548100   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R324    
 Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   3,3606   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×998×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 200   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R324   8595580548605   Oţel inoxidabil 
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 ADZ-P004    
 Capac pentru canal de scurgere 100 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

    Pentru capătul canalului de scurgere 

    Material: oţel galvanizat 

 Conţinutul pachetului 

    Capac de capăt 

    Șuruburi și piuliţe pentru fi xarea capacului de capăt la canalul de scurgere 

2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1235   kg 

  Dimensiuni (buc)   109×59×39   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-P004   8595580548148   Oţel galvanizat 

  ADZ-P002   8595580548124   Oţel inoxidabil 

 ADZ-P008    
 Cuplaj pentru canal de scurgere 100 mm, oţel galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

    Pentru conectarea ușoară a canalelor de scurgere 

    Material: oţel galvanizat 

 Conţinutul pachetului 

    Cuplor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1019   kg 

  Dimensiuni (buc)   76×70×37   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-P008   8595580548186   Oţel galvanizat 

  ADZ-P006   8595580548162   Oţel inoxidabil 

 ADZ-P012    
 Capac pentru canal de scurgere 100 mm, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

    Pentru capătul canalului de scurgere 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Conţinutul pachetului 

    Capac de capăt 

    Șuruburi și piuliţe pentru fi xarea capacului de capăt la canalul de scurgere 

2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,142   kg 

  Dimensiuni (buc)   109×59×39   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-P012   8595580561512   Oţel inoxidabil 

 Canale de drenaj 



325

 
 

 
 

  R
IG

O
L

E
 D

E
 E

X
T

E
R

IO
R

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 ADZ101VR    
 Canal de scurgere de colţ de 75 mm ajustabil, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar de oţel galvanizat lăţime de 75 mm 

    Materialul canal de drenaj: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,8086   kg 

  Dimensiuni (buc)   254,5×254,5×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 100   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ101VR   8595580554941   Oţel galvanizat 

  ADZ301VR   8595580554958   Oţel inoxidabil 

 

 

 ADZ331VR    
 Canal de scurgere de colţ de 75 mm ajustabil, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar din oţel inoxidabil lăţime 75 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9121   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×255×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 100   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ331VR   8595580561475   Oţel inoxidabil 

 Canale de drenaj 
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 Canale de drenaj 

 Catalog tehnic 

 ADZ-R101R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 75 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5618   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R101R   8595580555023   Oţel galvanizat 

  ADZ-R301R   8595580555054   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R102R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 75 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5348   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R102R   8595580555030   Oţel galvanizat 

  ADZ-R302R   8595580555061   Oţel inoxidabil 
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 ADZ-R103R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 75 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5708   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R103R   8595580555047   Oţel galvanizat 

  ADZ-R303R   8595580555078   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R304R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 75 mm, oţel 

inoxidabil 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1748   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R304R   8595580555450   Oţel inoxidabil 
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 Catalog tehnic 

 

 

 ADZ102VR    
 Canal de scurgere de colţ de 100 mm ajustabil, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar de oţel galvanizat lăţime 100 mm 

    Materialul canal de drenaj: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5916   kg 

  Dimensiuni (buc)   254,5×254,5×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 100   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ102VR   8595580554804   Oţel galvanizat 

  ADZ302VR   8595580554811   Oţel inoxidabil 

 

 

 ADZ332VR    
 Canal de scurgere de colţ de 100 mm ajustabil, oţel 

inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru a proteja clădirile împotriva pătrunderii apei 

    Pentru drenaj în jurul faţadelor clădirilor 

    Pentru zone permeabile în grădină 

    Pentru evacuarea apei din balcoane si terase 

 Caracteristici 

    Instalare simplă 

    Acces facil la canalul exterior – curăţare simplă 

    înălţimea corpului canalului de scurgere reglabilă în plaja 60–80 mm 

    Conectare simplă datorită accesoriilor 

    Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

    Grătar din oţel inoxidabil lăţime 100 mm 

    Materialul canal de scurgere: oţel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Canal de scurgere reglabil 

    Distanţier 4 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,6851   kg 

  Dimensiuni (buc)   255×255×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 100   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ332VR   8595580561499   Oţel inoxidabil 
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 ADZ-R121R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 100 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6028   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R121R   8595580554965   Oţel galvanizat 

  ADZ-R321R   8595580554996   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R122R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 100 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6228   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R122R   8595580554972   Oţel galvanizat 

  ADZ-R322R   8595580555009   Oţel inoxidabil 
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 Catalog tehnic 

 ADZ-R123R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 100 mm, oţel 

galvanizat 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material grătar: oţel galvanizat 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6188   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R123R   8595580554989   Oţel galvanizat 

  ADZ-R323R   8595580555016   Oţel inoxidabil 

 ADZ-R324R    
 Grătar pentru canal de scurgere de colţ de 100 mm, oţel 

inoxidabil 

 Aplicaţie 

   Pentru corp canal de drenaj 

 Caracteristici 

   Grătar profi l „C“ 

   Șuruburi de fi xare asigură atașarea perfectă a grătarului de rigolă și elimină 

efectul de sunet în timpul utilizării canalului 

   Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

   Grătar 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4808   kg 

  Dimensiuni (buc)   249×249×20   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  ADZ-R324R   8595580555474   Oţel inoxidabil 
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 AGV1    
 Racord de burlan 300×155/110 mm cu clapetă şi coş de 

colectare cu ieşire verticală, negru 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea burlanelor 

    Pentru instalare în exteriorul clădirilor 

    Pentru drenarea apei de ploaie și evacuarea în canalizare 

 Caracteristici 

    Conectare directă la canalizare – Ø110 mm 

    Inele excentrice pentru conectarea burlanelor 80, 90, 100, 110 și 125 mm 

    Posibilitate de achiziţionare a unui adaptor universal pentru burlane rotunde 

și pătrate 

    Coș de colectare din plastic ușor de îndepărtat și de curăţat 

    Posibilitate de achiziţionare a unui coș de colectare din oţel inoxidabil 

împotriva pătrunderii rozătoarelor din canalizare 

    Sistemul de blocare împiedică deschiderea accidentală a capacului și 

refularea apei în timpul ploilor abundente 

    Sifonare uscată 

    Limitează transmiterea mirosurilor din canalizare 

    Proiectat pentru a permite scurgerea unui debit ridicat de apă în canalizare 

    Culoare: negru 

    După instalarea în pavaj , părţile vizibile ale racordului de burlan pot fi  

schimbate cu piese în culoare gri 

    Materialul conţine stabilizatori UV împotriva îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilenă umplută cu fi bră de sticlă – rezistenţă mecanică, la 

chimicale și la deteriorare termică 

 Parametrii tehnici 

  Debit     390   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corp de scurgere DN110 mm, evacuare verticală 

    Set de inele de admisie pentru jgheab burlane cu diametrul de 80, 90, 100, 

110, 125 mm 

    Coș pentru reţinerea murdăriei și a frunzelor 

    Capac cu blocare 

    Clapeta limitează transmiterea mirosurilor neplăcute din canalizare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1076   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×265×165   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 80   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AGV1   8595580519247   Negru 

  AGV1S   8595580519254   Gri 

 Racorduri de burlan 
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 Racorduri de burlan 

 Catalog tehnic 

 

 

 AGV2    
 Racord de burlan 300×155/125 mm cu clapetă şi coş de 

colectare cu ieşire verticală, negru 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea burlanelor 

    Pentru instalare în exteriorul clădirilor 

    Pentru drenarea apei de ploaie și evacuarea în canalizare 

 Caracteristici 

    Conectare directă la canalizare – Ø125 mm 

    Inele excentrice pentru conectarea burlanelor 80, 90, 100, 110 și 125 mm 

    Posibilitate de achiziţionare a unui adaptor universal pentru burlane rotunde 

și pătrate 

    Coș de colectare din plastic ușor de îndepărtat și de curăţat 

    Posibilitate de achiziţionare a unui coș de colectare din oţel inoxidabil 

împotriva pătrunderii rozătoarelor din canalizare 

    Sistemul de blocare împiedică deschiderea accidentală a capacului și 

refularea apei în timpul ploilor abundente 

    Sifonare uscată 

    Limitează transmiterea mirosurilor din canalizare 

    Proiectat pentru a permite scurgerea unui debit ridicat de apă în canalizare 

    Culoare: negru 

    După instalarea în pavaj , părţile vizibile ale racordului de burlan pot fi  

schimbate cu piese în culoare gri 

    Materialul conţine stabilizatori UV împotriva îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilenă umplută cu fi bră de sticlă – rezistenţă mecanică, la 

chimicale și la deteriorare termică 

 Parametrii tehnici 

  Debit     390   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corp de scurgere DN125 mm , evacuare verticală 

    Set de inele de admisie pentru jgheab burlane cu diametrul de 80, 90, 100, 

110, 125 mm 

    Coș pentru reţinerea murdăriei și a frunzelor 

    Capac cu blocare 

    Clapeta limitează transmiterea mirosurilor neplăcute din canalizare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,144   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×265×165   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 80   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AGV2   8595580519261   Negru 

  AGV2S   8595580519278   Gri 
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 AGV3    
 Racord de burlan 300×155/110 mm cu clapetă şi coş de 

colectare cu ieşire laterală, negru 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea burlanelor 

    Pentru instalare în exteriorul clădirilor 

    Pentru drenarea apei de ploaie și evacuarea în canalizare 

 Caracteristici 

    Racord lateral de evacuare Ø110 mm 

    Inele excentrice pentru conectarea burlanelor 80, 90, 100, 110 și 125 mm 

    Posibilitate de achiziţionare a unui adaptor universal pentru burlane rotunde 

și pătrate 

    Sistem de blocare împotriva deplasării racordului de burlan 

    Suport de sprijin pentru fi xarea în pământ a racordului de burlan 

    Grilă din plastic pentru colectarea murdăriei 

    Posibilitate de achiziţionare a unui coș de colectare din oţel inoxidabil 

împotriva pătrunderii rozătoarelor din canalizare 

    Sistemul de blocare împiedică deschiderea accidentală a capacului și 

refularea apei în timpul ploilor abundente 

    Sifonare uscată 

    Limitează transmiterea mirosurilor din canalizare 

    Culoare: negru 

    După instalarea în pavaj , părţile vizibile ale racordului de burlan pot fi  

schimbate cu piese în culoare gri 

    Materialul conţine stabilizatori UV împotriva îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilenă umplută cu fi bră de sticlă – rezistenţă mecanică, la 

chimicale și la deteriorare termică 

 Parametrii tehnici 

  Debit     486   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului DN110, evacuare laterală 

    Set de inele de admisie pentru jgheab burlane cu diametrul de 80, 90, 100, 

110, 125 mm 

    Grătar pentru colectarea murdăriei 

    Capac cu blocare 

    Clapeta limitează transmiterea mirosurilor neplăcute din canalizare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,0554   kg 

  Dimensiuni (buc)   360×160×195   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   4 / 120   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AGV3   8595580501297   Negru 

  AGV3S   8595580524036   Gri 
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 AGV4    
 Racord de burlan 300×155/125/110 mm cu clapetă şi coş de 

colectare cu ieşire verticală, negru 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea burlanelor 

    Pentru instalare în exteriorul clădirilor 

    Pentru drenarea apei de ploaie și evacuarea în canalizare 

 Caracteristici 

    Conectare directă la canalizare – Ø110, 125 mm 

    Inele excentrice pentru conectarea burlanelor 80, 90, 100, 110 și 125 mm 

    Posibilitate de achiziţionare a unui adaptor universal pentru burlane rotunde 

și pătrate 

    Coș de colectare din plastic ușor de îndepărtat și de curăţat 

    Posibilitate de achiziţionare a unui coș de colectare din oţel inoxidabil 

împotriva pătrunderii rozătoarelor din canalizare 

    Sistemul de blocare împiedică deschiderea accidentală a capacului și 

refularea apei în timpul ploilor abundente 

    Sifonare uscată 

    Limitează transmiterea mirosurilor din canalizare 

    Proiectat pentru a permite scurgerea unui debit ridicat de apă în canalizare 

    Culoare: negru 

    După instalarea în pavaj , părţile vizibile ale racordului de burlan pot fi  

schimbate cu piese în culoare gri 

    Materialul conţine stabilizatori UV împotriva îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilenă umplută cu fi bră de sticlă – rezistenţă mecanică, la 

chimicale și la deteriorare termică 

 Parametrii tehnici 

  Debit     390   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Drena corp DN110/125 mm , evacuare verticală 

    Set de inele de admisie pentru jgheab burlane cu diametrul de 80, 90, 100, 

110, 125 mm 

    Coș pentru reţinerea murdăriei și a frunzelor 

    Capac cu blocare 

    Clapeta limitează transmiterea mirosurilor neplăcute din canalizare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2429   kg 

  Dimensiuni (buc)   315×335×165   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   4 / 60   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AGV4   8595580519285   Negru 

  AGV4S   8595580519292   Gri 
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 AGV911    
 Adaptor universal pentru racordarea burlanelor, negru 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea racordurilor de burlan rotunde și pătrate 

    Pentru racorduri de burlan 

 Caracteristici 

    Culoare: negru 

    Șabloane pentru detașare simplă 5 forme rotund și 3 forme pătrate pentru 

burlan 

    Materialul conţine stabilizatori UV împotriva îmbătrânirii, decolorării și 

degradării 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Inel de admisie pentru racord de burlan universal – negru 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0612   kg 

  Dimensiuni (buc)   144×18×144   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AGV911   8595580522919   Negru 

  AGV911S   8595580522995   Gri 

 AGV941    
 Coş de colectare, oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru colectarea murdăriei 

    Pentru racorduri de burlan – evacuare verticală 

 Caracteristici 

    Împiedică pătrunderea rozătoarelor din canalizare 

    Material: oţel inoxidabil 

 Conţinutul pachetului 

    Coş colector din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1757   kg 

  Dimensiuni (buc)   118×125×125   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   70 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AGV941   8595580522599   Coş de colectare, oţel 

inoxidabil 

 AGV942    
 Grătar din oţel inoxidabil pe laterală 

 Aplicaţie 

    Pentru colectarea murdăriei 

    Pentru racorduri de burlan – evacuare laterală 

 Caracteristici 

    Împiedică pătrunderea rozătoarelor din canalizare 

    Material: oţel inoxidabil 

 Conţinutul pachetului 

    Grilă din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0612   kg 

  Dimensiuni (buc)   149×42×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  AGV942   8595580527075   Grătar din oţel inoxidabil 

pe laterală 

 Racorduri de burlan – accesorii 





 Sifoane de 

pardoseală 

 Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil  _____________________341
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 Sifoane de pardoseală 

Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil

APV110: 55 mm

APV120: 81 mm

APV130: 105 mm

DN50

DN50

DN40

40 l/min

50 l/min

58 l/min

MPV015

MPV011

MPV014

MPV013

MPV016

MPV012

Sifoanele de pardoseală din oţel inoxidabil sunt proiectate și dezvoltate pentru a satisface 

cerinţele ridicate în privinţa designului fi nal al băii. Tehnologia riguroasă folosită la fabricarea 

lor permite utilizarea părţilor vizibile dintr-o singură bucată de oţel inoxidabil solid fără 

urme de îmbinări sau sudură. 

Sifonul de pardoseală este, astfel, o unitate compactă potrivită în orice fel de baie modernă. 

Cu acest sistem de scurgere din oţel inoxidabil puteţi obţine un design curat îmbinat cu un 

element funcţional al băii. 

Trei variante de înălţime sifoane

Trei tipuri de sifoane pot fi  utilizate pentru a garanta variabilitatea perfectă a construcţiei.

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

Inovaţie

Instalare fără unelte – conectare simplă 

a picioarelor reglabile la canalul de scurgere.

DN40
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 Sifoane de pardoseală 

3
0

 m
m

5
0

 m
m

Sifon cu sistem de reţinere 

a mirosurilor uscat APV0030

Sistem de reţinere a mirosurilor uscat APV0030 

este conceput pentru spatii exterioare. Clapeta 

mecanică împiedică pătrunderea mirosurilor 

din canalizare Debitul este de 62 l/min.

Sifon anti miros combinat 

SMART APV0020

Sistemul de reţinere a mirosurilor combinat 

SMART APV0020 se instalează în băi sau spaţii 

cu utilizare redusă unde apa se va evapora 

(spaţii tehnice). Clapetă anti-retur împiedică 

pătrunderea mirosurilor şi a apei din canalizare. 

Debitul este de 37 l/min.

SMART

EXTERINTER

Sifoane anti miros Alcaplast 

1   Grătar

Puteţi alege dintr-o varietate de dimensiuni, materiale și design-uri 

de grătare. Dimensiunea grătarelor este 102×102 mm sau 143×143 mm. 

Sarcina maximă garantată este de 300 kg, care corespunde clasei 

de încărcare K3.

2    Înălţător

Înălţătorul sifonului are o construcţie sufi cient de înaltă de până 

la 95 mm. Şanţurile de pe înălţător simplifi că tăierea acestuia 

la înălţimea dorită. Două caneluri verticale îndepărtează umezeala 

reziduală, care pătrunde în rosturile gresiei, în corpul sifonului. 

3   Guler pentru izolare suplimentară

Chitul din rosturile plăcilor de gresie nu este impermeabil, iar 

la utilizarea frecventă poate duce la infi ltrarea apei între şapă şi gresie. 

Gulerul pentru o izolare suplimentară permite racordarea directă 

a hidroizolaţiei de sub gresie la înălţătorul sifonului.

4    Flanşa din oţel inoxidabil

Flanşa de etanşare din oţel inoxidabil asigură conexiunea cu membrana 

de hidroizolaţie a băii.

5   Guler de scurgere lat

Gulerul de scurgere este conceput pentru a asigura o conexiune 

de calitate cu sistem de hidroizolaţie. Scobiturile de pe partea inferioară 

a gulerului garantează fi xarea și stabilitatea sifonul în materialului 

de dedesubt.

Compatibilitate 100% cu piese Alcaplast

Piesele sifoanelor de pardoseală Alcaplast sunt interschimbabile. Asta oferă posibilitatea ca pe parcursul instalării să se reacţioneze fl exibil, 

componentele putând fi  schimbate. De asemenea, pentru sifoanele instalate, unele părţi pot fi  schimbate cu altele care sunt mai bine adaptate 

la cerinţele viitoare.

6   Corpul sifonului

Corpul sifonului este fabricat din polipropilenă rezistentă la deteriorări 

mecanice, chimice şi la temperaturi de până la 95° C Racordare la ţeava 

de evacuare cu diametru de 75 mm sau 50 mm. Înălţimea standard 

de instalare este de 79 mm iar cea redusă este de 66 mm.

7    Sifon anti miros

Alegerea sifonului anti miros se face în funcţie de destinaţia sifonului 

de pardoseală. Puteţi alege din trei tipuri de bază: umede, combinate 

și uscate.

6

5

4
2

3

7

1

Sifon anti miros umed APV0010

Sifonul anti-miros APV0010 este 

conceput pentru zonele cu utilizare frecventă 

a apei. Nivelul coloanei de apă în sifon este 

de 51 mm. Debitul este de 46 l/min.



340  Catalog tehnic 

 Sifoane de pardoseală 

 Cod Dimensiuni 

grătar

( mm )

Aplicabilitate Tip sifon 

anti-miros

Direcţia 

de scurgere 

a apei

 Înălţime 

de instalare 

( mm )

Fluxul de apă 

cu grila 

de admisie 

( l/min )

Racord 

de evacuare 

( mm )

Design 

grătar

Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil

APV110

102×102 interior de apă latură

615 40 40

APV120 815 50 50

APV130 1055 58 50

Sifoane de pardoseală cu grătar design

APV101

102×102 interior de apă

latură 88 46 50APV102

APV103

APV201

direct 88 46 75/50APV202

APV203

Sifoane de pardoseală cu grătare din oţel inoxidabil

APV3344

102×102

interior/exterior
de apă 

și se usucă*)

latură 104 46 75/50

APV4344 direct 104 46 75/50

APV1321

interior

combinat 

SMART

latură 88 37 50

APV31 latură 88 37 50

APV1324 latură 104 37 50

APV2321 direct 88 37 75/50

APV32 direct 88 37 50

APV2324 direct 104 37 75/50

APV26

de apă

latură 77 32 50

APV1 latură 88 46 50

APV1311 latură 88 46 50

APV2 direct 88 46 50

APV2311 direct 88 46 75/50

APV26C exteriér uscat latură 90 62 50

APV3444

143×143

interior/exterior
de apă 

și se usucă*)

latură 116 46 75/50

APV4444 direct 116 46 75/50

APV5411

interior de apă

latură 101 46 50

APV6411 direct 101 46 50

APV12 latură 173 88,8 110

APV13 direct 125 88,8 110

Sifoane de pardoseală cu grătare din plastic

APV5111 102×102

interior de apă

latură 88 46 50

APV6111 102×102 direct 88 46 50

APV5211 143×143 latură 101 46 50

APV6211 143×143 direct 101 46 50

APV10 145×145 latură 173 79,2 110

APV11 145×145 direct 125 79,2 110

APV15 DN130 latură 88 24 50

APV16 DN130 direct 100 24 50

APV3 DN93 latură 105 24 50

APV4 DN93 direct 92 24 50

*) sifon umed și uscat incluse în ambalaj

PREZENTARE GENERALĂ A SIFOANELOR DE PARDOSEALĂ
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 APV110    
 Sifon pardoseală din oţel inoxidabil extra-low 130×130 mm 

ieşire laterală, fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor 

umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) – sifon anti miros umed 

 Caracteristici 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la canalizare – Ø40 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Înălţimea de instalare de la 61,5 mm 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Material canal de scurgere: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240 

    Material sifon: polipropilena rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau 

termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     31   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     40   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     270   Pa 

  Înălţime totală de instalare   76–  110   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon pentru canalul APZ13-S6 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Picior de plastic APZ13 UNI 4 buc 

    Sifon anti-miros 

    Capac canal de scurgere 

    Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,9212   kg 

  Dimensiuni (buc)   335×207×73   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   6 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV110   8595580555160 

 

 

 Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil 

 INOVAŢIE 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

 INOVAŢIE 

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.
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 APV120    
 Sifon pardoseală din oţel inoxidabil low 130×130 mm ieşire 

laterală, fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) – sifon anti miros umed 

 Caracteristici 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Înălţimea de instalare de la 81,5 mm 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Material canal de scurgere: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240 

    Material sifon: polipropilena rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau 

termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     50   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     380   Pa 

  Înălţime totală de instalare   96–  130   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon pentru canalul APZ13-S9 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Picior de plastic APZ13 UNI 4 buc 

    Sifon anti-miros 

    Capac canal de scurgere 

    Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,7582   kg 

  Dimensiuni (buc)   223×207×123   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV120   8595580555146 

 

 

 Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil 

 INOVAŢIE 

Setare ușoară și precisă a înălţimii 

canalului de scurgere pentru duș.

 INOVAŢIE 

Instalare fără unelte – conectare 

simplă a picioarelor reglabile la 

canalul de scurgere.
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 APV130    
 Sifon pardoseală din oţel inoxidabil 130×130 mm ieşire 

laterală, fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) – sifon anti miros umed 

 Caracteristici 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Înălţimea de instalare de la 105,5 mm 

    Posibilitate de achiziţionare a unui sifon anti miros combinat 

    Material canal de scurgere: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240 

    Material sifon: polipropilena rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau 

termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit     58   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     40   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     540   Pa 

  Înălţime totală de instalare   120–  155   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon pentru canalul APZ13-S12 

    Bandă autoadezivă pentru hidroizolaţie 

    Picior de plastic APZ13 UNI 4 buc 

    Sifon anti-miros 

    Capac canal de scurgere 

    Cârlig 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,7742   kg 

  Dimensiuni (buc)   223×207×123   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / 120   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV130   8595580555177 

 

 
 INOVAŢIE 
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 APV101    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6539   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV101   8594045930368 

 

 

 Sifoane de pardoseală cu grătar design 
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 APV102    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6854   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV102   8594045930412 

 

 



346  Catalog tehnic 

 APV103    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6749   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV103   8594045930436 

 

 

 Sifoane de pardoseală cu grătar design 
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 APV201    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar 

din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   144–  230   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6621   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV201   8594045930375 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar design 

 Catalog tehnic 

 APV202    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar 

din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     44   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   144–  230   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6679   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV202   8594045930429 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar design 
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 APV203    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar 

din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   144–  230   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6253   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV203   8594045930443 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV3344    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire laterală, 

grătar din oţel inoxidabil, fl anşa metalică, guler izolaţie 

suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spatii exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de 

îngheţ – sifon anti miros uscat 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) – sifon anti miros umed 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 25–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Guler de etanșare din oţel inoxidabil pentru conectarea membranei de 

hidroizolaţie a băii 

    Conectare laterală la evacuare Ø75/50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Posibilitate de alegere între folosirea sifonului anti miros umed sau uscat 

    Sifonul anti-miros împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit (sifon anti miros umed)     46   l/min 

  Debit (sifon anti miros uscat)     62   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   104–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50/75 mm, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Sifonare uscată 

    Flanșă din oţel inoxidabil + set de asamblare 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø105 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2288   kg 

  Dimensiuni (buc)   355×135×235   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV3344   8595580518516 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 
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 APV4344    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, 

grătar din oţel inoxidabil, fl anşa metalică, guler izolaţie 

suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spatii exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de 

îngheţ – sifon anti miros uscat 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) – sifon anti miros umed 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 25–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Guler de etanșare din oţel inoxidabil pentru conectarea membranei de 

hidroizolaţie a băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Posibilitate de alegere între folosirea sifonului anti miros umed sau uscat 

    Sifonul anti-miros împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit (sifon anti miros umed)     46   l/min 

  Debit (sifon anti miros uscat)     62   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     470   Pa 

  Înălţime totală de instalare   159–  229   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Sifonare uscată 

    Flanșă din oţel inoxidabil + set de asamblare 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø105 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1691   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV4344   8595580518530 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV3444    
 Sifon pardoseală 150×150/50/75 mm ieşire laterală, 

grătar din oţel inoxidabil, fl anşa metalică, guler izolaţie 

suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spatii exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de 

îngheţ – sifon anti miros uscat 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) – sifon anti miros umed 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 143×143×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 37–110 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Guler de etanșare din oţel inoxidabil pentru conectarea membranei de 

hidroizolaţie a băii 

    Conectare laterală la evacuare Ø75/50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Posibilitate de alegere între folosirea sifonului anti miros umed sau uscat 

    Sifonul anti-miros împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit (sifon anti miros umed)     46   l/min 

  Debit (sifon anti miros uscat)     62   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   101–  189   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50/75 mm, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Sifonare uscată 

    Flanșă din oţel inoxidabil + set de asamblare 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø105 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,416   kg 

  Dimensiuni (buc)   355×135×235   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV3444   8595580518523 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 
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 APV4444    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, 

grătar din oţel inoxidabil, fl anşa metalică, guler izolaţie 

suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spatii exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de 

îngheţ – sifon anti miros uscat 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) – sifon anti miros umed 

 Caracteristici 

    Grătar solid din oţel ino×idabil grila 43×143×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 37–110 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Guler de etanșare din oţel inoxidabil pentru conectarea membranei de 

hidroizolaţie a băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Posibilitate de alegere între folosirea sifonului anti miros umed sau uscat 

    Sifonul anti-miros împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit (sifon anti miros umed)     46   l/min 

  Debit (sifon anti miros uscat)     62   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   171–  244   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Sifonare uscată 

    Flanșă din oţel inoxidabil + set de asamblare 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø105 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,3678   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV4444   8595580518547 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV26C    
 Sifon pardoseală 105×105/110 mm ieşire laterală, grătar 

din oţel inoxidabil, guler izolaţie suplimentară, sistem de 

reţinere a mirosurilor uscat 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spatii exterioare unde temperatura poate scădea sub punctul de 

îngheţ 

 Caracteristici 

    Înălţime de instalare redusă 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 24–47 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonare uscată 

    Închidere mecanică a clapetei care pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     62   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     260   Pa 

  Înălţime totală de instalare   90–  113   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifonare uscată 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø105 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5983   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV26C   8595580507008 

 

 



355

 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 
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 APV26    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Înălţime de instalare redusă 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 11–47 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     25   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     32   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare   77–  113   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2722   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×100×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV26   8595580503765 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV1324    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, fl anşa metalică, guler izolaţie suplimentară, 

sistem de reţinere a mirosurilor combinat SMART 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spaţii tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval 

regulat (spălătorie, cameră centrală, pivniţe) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 25–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Guler de etanșare din oţel inoxidabil pentru conectarea membranei de 

hidroizolaţie a băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Coloană de apă și clapeta mecanică previn efi cient mirosurile din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     37   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Flanșă din oţel inoxidabil + set de asamblare 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø105 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1551   kg 

  Dimensiuni (buc)   355×135×235   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 128   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV1324   8595580518479 
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 APV2324    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, 

grătar din oţel inoxidabil, fl anşa metalică, guler izolaţie 

suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor combinat 

SMART 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spaţii tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval 

regulat (spălătorie, cameră centrală, pivniţe) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 25–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Guler de etanșare din oţel inoxidabil pentru conectarea membranei de 

hidroizolaţie a băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Coloană de apă și clapeta mecanică previn efi cient mirosurile din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     37   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Înălţime totală de instalare   159–  229   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Flanșă din oţel inoxidabil + set de asamblare 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø105 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1266   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV2324   8595580518509 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV1321    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor combinat 

SMART 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spaţii tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval 

regulat (spălătorie, cameră centrală, pivniţe) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Coloană de apă și clapeta mecanică previn efi cient mirosurile din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     37   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7833   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV1321   8595580518462 
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 APV2321    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, 

grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor 

combinat SMART 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spaţii tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval 

regulat (spălătorie, cameră centrală, pivniţe) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Coloană de apă și clapeta mecanică previn efi cient mirosurile din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     37   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Înălţime totală de instalare   144–  230   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,816   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV2321   8595580518493 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV1311    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7713   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV1311   8595580518455 
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 APV2311    
 Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar 

din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de scurgere lat pentru conexiune superioară cu hidroizolaţia băii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50/75 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     75/50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   144–  230   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7883   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV2311   8595580518486 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV31    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor combinat 

SMART 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spaţii tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval 

regulat (spălătorie, cameră centrală, pivniţe) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Coloană de apă și clapeta mecanică previn efi cient mirosurile din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     37   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4716   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×160×88   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV31   8595580503468 
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 APV32    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor combinat 

SMART 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru spaţii tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval 

regulat (spălătorie, cameră centrală, pivniţe) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Coloană de apă și clapeta mecanică previn efi cient mirosurile din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     37   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare   138–  224   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros combinat SMART 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4576   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×160×138   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV32   8595580503475 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV1    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6391   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×150×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV1   8595580520502 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 
 

 
  S

IF
O

A
N

E
 D

E
 

P
A

R
D

O
S

E
A

L
Ă

 
 

 
 

 
 

 
 

 APV2    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   138–  224   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,414   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×160×138   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV2   8594045937640 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV5411    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 143×143×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 22–110 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   101–  189   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6637   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×150×101   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV5411   8595580520762 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 
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 APV6411    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire verticală, grătar din 

oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din oţel inoxidabil 143×143×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 22–110 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifon anti miros umed 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   151–  239   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6507   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×160×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV6411   8595580520779 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 

 Catalog tehnic 

 APV12    
 Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire laterală, grătar 

din oţel inoxidabil, guler izolaţie suplimentară, sistem de 

reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Sifon cu capacitate ridicată 

    Grătar din otel inoxidabil 145×145×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 37–57 mm 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Racord lateral de evacuare Ø110 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     89   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   173–  193   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø110, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø150 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,0372   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV12   8594045937190 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din oţel inoxidabil 
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 APV13    
 Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire verticală, grătar 

din oţel inoxidabil, guler izolaţie suplimentară, sistem de 

reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Sifon cu capacitate ridicată 

    Grătar din otel inoxidabil 145×145×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 37–57 mm 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Racord vertical de evacuare Ø110 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     88,8   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   158–  195   mm 

 Conţinutul pachetului 

    corp de scurgere Ø110 mm, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø150 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8462   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV13   8594045937176 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 

 Catalog tehnic 

 APV10    
 Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire laterală, grătar de 

plastic gri, guler izolaţie suplimentară, sistem de reţinere 

a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Sifon cu capacitate ridicată 

    Grătar din plastic 145×145×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 37–57 mm 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Racord lateral de evacuare Ø110 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     79,2   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   173–  193   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø110, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø150 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,0382   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV10   8594045937237 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 
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 APV11    
 Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire verticală, grătar de 

plastic gri, guler izolaţie suplimentară, sistem de reţinere 

a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Sifon cu capacitate ridicată 

    Grătar din plastic 145×145×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 37–57 mm 

    Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil 

de sub pavaj 

    Racord vertical de evacuare Ø110 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     79,2   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     110   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   173–  193   mm 

 Conţinutul pachetului 

    corp de scurgere Ø110 mm, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø150 mm 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8362   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×190×230   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV11   8594045937183 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 

 Catalog tehnic 

 APV5111    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de 

plastic gri, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar de plastic 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   88–  174   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4114   kg 

  Dimensiuni (buc)   280×120×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV5111   8595580507060 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 
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 APV6111    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar de 

plastic gri, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar de plastic 102×102×4 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   138–  224   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 105×105 mm 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4098   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×150×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV6111   8595580507084 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 

 Catalog tehnic 

 APV5211    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de 

plastic gri, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din plastic 145×145×5 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 22–110 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   101–  189   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5947   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×150×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV5211   8595580507107 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 
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 APV6211    
 Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar de 

plastic gri, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar de plastic 143×143×20 mm 

    Guler reglabil pe înălţime 22–110 mm 

    Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii 

    Conectare directă la canalizare – Ø50 mm 

    Sifonul se poate curăţa perfect, până la ţeava de evacuare 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, 

umed sau uscat 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     51   mm 

  Debit de apă admis de grătar     46   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

  Înălţime totală de instalare   151–  239   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Guler sifon de pardoseală 150×150 mm 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5916   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×130×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV6211   8595580507121 
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 APV3    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de 

plastic gri, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din plastic Ø93 mm 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     29   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     24   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare     105   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2726   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×150×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 600   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV3   8594045937244 

 

 

 APV4    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire verticală, grătar de 

plastic gri, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din plastic Ø93 mm 

    Conectare directă la canalizare – Ø50 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros umed     29   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     24   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare     92   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Grătar din plastic – gri 

    Sifon anti miros umed 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0295   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×150×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 600   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV4   8594045937251 

 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 
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 Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic 
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 APV15    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de 

plastic alb, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din plastic Ø130 mm 

    Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     20   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     24   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare     88   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală 

    Grătar din plastic cu sifon anti miros umed integrat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3587   kg 

  Dimensiuni (buc)   90×160×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV15   8594045935271 

 

 

 APV16    
 Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire verticală, grătar de 

plastic alb, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Acces pentru scaune cu rotile 

    Pentru evacuarea apei din incinta de duș 

    Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de 

pardoseală (băi) 

 Caracteristici 

    Grătar din plastic Ø130 mm 

    Conectare directă la canalizare – Ø50 mm 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     20   mm 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

  Debit de apă admis de grătar     24   l/min 

  Diametrul ţevii Deșeuri     50   mm 

  Înălţime totală de instalare     100   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală 

    Grătar din plastic cu sifon anti miros umed integrat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2958   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×150×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV16   8594045934793 
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 APV0006    
 Garnitură pentru fl anşa din oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoane de pardoseală cu fl anșă din oţel inoxidabil 

 Caracteristici 

    Asigură etanșarea fl anșelor din oţel inoxidabil 

    Material: cauciuc (NBR) 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0054   kg 

  Dimensiuni (buc)   165×5×165   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0006   8595580522483 

 MPV001    
 Grătar DESIGN 102×102 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru utilizarea în interior și în exterior 

    Pentru sifoane de pardoseală cu dimensiunea grătarului de 105×105 mm 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,253   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV001   8594045930382 

 MPV001-ANTIC    
 Grătar DESIGN 102×102 mm bronz-antic 

 Aplicaţie 

    Pentru utilizarea în interior și în exterior 

    Pentru sifoane de pardoseală cu dimensiunea grătarului de 105×105 mm 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Material: alamă cu fi nisaj bronz-antic 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar din alamă masivă cu fi nisaj bronz-antic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4228   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV001-ANTIC   8595580539795 

 Catalog tehnic 

 Sifoane de pardoseală – accesorii 
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 MPV002    
 Grătar DESIGN 102×102 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru utilizarea în interior și în exterior 

    Pentru sifoane de pardoseală cu dimensiunea grătarului de 105×105 mm 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,312   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV002   8594045930399 

 MPV003    
 Grătar DESIGN 102×102 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru utilizarea în interior și în exterior 

    Pentru sifoane de pardoseală cu dimensiunea grătarului de 105×105 mm 

 Caracteristici 

    Grătar masiv din alamă 102×102×4 mm 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar design din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV003   8594045930405 

 Sifoane de pardoseală – accesorii 
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 APV0010    
 Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Aplicaţie 

    Pentru folosire în interior 

    Pentru sifoane de pardoseală 

 Caracteristici 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     51   mm 

  Debit     46   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     480   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corp sifon 

    Capac sifon 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0892   kg 

  Dimensiuni (buc)   98×70×98   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0010   8595580507473 

 

 

 APV0020    
 Sifon cu sistem combinat de reţinere a mirosurilor SMART 

 Aplicaţie 

    Pentru spaţii tehnice în care utilizarea sifonului nu se face des sau la interval 

regulat (spălătorie, cameră centrală, pivniţe) 

    Pentru sifoane de pardoseală 

 Caracteristici 

    Închidere mecanică și bariera de apă previn mirosurile din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Debit     37   l/min 

  Rezistenţă de presiune     37   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corp sifon 

    Capac sifon 

    Clapetă 

    Inel de fi xare 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1012   kg 

  Dimensiuni (buc)   98×75×98   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0020   8595580507497 

 Catalog tehnic 

 Sifoane de pardoseală – accesorii 
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 Sifoane de pardoseală – accesorii 
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 APV0030    
 Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor uscat 

 Aplicaţie 

    Pentru utilizare în exterior 

    Pentru sifoane de pardoseală 

 Caracteristici 

    Închidere mecanică a clapetei care pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Debit   57–  62   l/min 

  Rezistenţă de presiune     270   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corp sifon 

    Clapetă 

    Inel de fi xare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0695   kg 

  Dimensiuni (buc)   98×58×98   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 1680   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0030   8595580507510 

 

 APV0050    
 Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor umed pentru 

APV26, APV26C 

 Aplicaţie 

    Pentru folosire în interior 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV26, APV26C 

 Caracteristici 

    Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     25   mm 

  Debit     32   l/min 

  Rezistenţă de presiune     260   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corp sifon 

    Capac sifon 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0718   kg 

  Dimensiuni (buc)   98×50×98   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0050   8595580507534 
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 APV0060    
 Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor uscat pentru 

APV26, APV26C 

 Aplicaţie 

    Pentru utilizare în exterior 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV26, APV26C 

 Caracteristici 

    Închidere mecanică a clapetei care pătrunderea mirosurilor din canalizare 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Parametrii tehnici 

  Debit   57–  62   l/min 

  Rezistenţă de presiune     260   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corp sifon 

    Clapetă 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0678   kg 

  Dimensiuni (buc)   98×46×98   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0060   8595580531508 

 

 APV0800    
 Extensie înălţător DN105 

 Aplicaţie 

    Pentru a extinde înălţătorul sifonului 

    Pentru utilizarea în interior și în exterior 

    Pentru sifoane de pardoseală 

 Caracteristici 

    Posibilitatea de a utiliza mai multe atașamente 

    Reglarea înălţimii în funcţie de lungimea necesară 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Extensie înălţător 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0676   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×68×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0800   8595580523084 

 Catalog tehnic 

 Sifoane de pardoseală – accesorii 
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 APV0005    
 Guler izolaţie suplimentară DN150 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoane de pardoseală cu diametrul înălţătorului de 150 mm 

 Caracteristici 

    Permite racordarea directă a hidroizolaţiei de sub pardoseală la înălţătorul 

sifonului 

    Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice 

 Conţinutul pachetului 

    Guler pentru izolaţie suplimentară Ø150 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0838   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×15×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  APV0005   8595580507596 

 MPV011    
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 

102×102 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV110, APV120, APV130 

 Caracteristici 

    Suprafaţă: oţel inoxidabil 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,254   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV011   8595580555481 

 MPV012    
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 

102×102 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV110, APV120, APV130 

 Caracteristici 

    Suprafaţă: oţel inoxidabil 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,254   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV012   8595580555498 
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 MPV013    
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 

92×92 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV110, APV120, APV130 

 Caracteristici 

    Suprafaţă: oţel inoxidabil 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,254   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV013   8595580555528 

 MPV014    
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 

102×102 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV110, APV120, APV130 

 Caracteristici 

    Suprafaţă: oţel inoxidabil 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,254   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV014   8595580555504 

 MPV015    
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 

102×102 mm oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV110, APV120, APV130 

 Caracteristici 

    Suprafaţă: oţel inoxidabil 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,254   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV015   8595580555511 

 Sifoane de pardoseală – accesorii 

 Catalog tehnic 
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 MPV016    
 Suport pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 

92×92 mm pentru încastrarea plăcilor ceramice 

 Aplicaţie 

    Pentru încastrarea gresiei sau a parchetului rezistent la apă 

    Pentru sifoanele de pardoseală APV110, APV120, APV130 

 Caracteristici 

    Partea interioară a suportului este acoperită cu un strat abraziv care asigură 

aderenţă îmbunătăţită cu adezivul 

    Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301 

 Parametrii tehnici 

  Clasa de sarcină – K3     300   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,254   kg 

  Dimensiuni (buc)   106×106×7   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  MPV016   8595580555535 

 AIZ1    
 Membrană de hidroizolaţie autocolantă pentru sifon 

pardoseală 300×300 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru izolarea sifoanelor de pardoseală 

 Caracteristici 

    Material fl exibil, permisiv la dilatare 

    Poate fi  tăiat la dimensiunea necesară 

 Conţinutul pachetului 

    Guler auto-adeziv pentru hidroizolaţie de 300×300 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1583   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×5×300   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  AIZ1   8594045939439 

 AIZ3    
 Membrană de hidroizolaţie 1300×1300 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru izolarea incintei de duș 

 Caracteristici 

    Poate fi  tăiat la dimensiunea necesară 

 Conţinutul pachetului 

    Membrană de hidroizolaţie 1300×1300 mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   2,0993   kg 

  Dimensiuni (buc)   460×50×390   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  AIZ3   8595580515546 

 Sifoane de pardoseală – accesorii 
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 Sifoane 

Sifoane

CLICK/CLACK

Sifoane ușor de curăţat  A392C ,  A504CKM ,  A507CKM 

Pentru sifoanele de lavoar și cadă vă oferim acum soluţia inovativă de evacuare amovibilă 

care permite curăţarea confortabilă din partea de sus. Întreţinerea de rutină a sifonului 

este mai rapidă și mai confortabilă.

Pop-up

A51B, A51BM A51B

A51BM

A55ANTIC A55ANTIC

A55BLACK A55BLACK

A564BLACK A564BLACK

A51CR, A51CRM, A553K, A553KM1, A508KM, 

A509KM, A564CRM1, A564CRM2, A564CRM3, 

A564KM1, A564KM3, A565CRM1, A565CRM2, 

A565CRM3, A565KM1, A565KM3, A566-112122-57, 

A566-273133-57

A564CRM2, A564CRM3, A564KM3, A565CRM2, 

A565CRM3, A565KM3

A55K, A55KM

A51CRM, A55KM, A553KM1, A564KM1, A564CRM1, 

A565CRM1, A565KM1, A566-112122-57, 

A566-273133-57

A51CR, A55K, A553K

CLICK/CLACK

A504CKM, A504KM, 

A507CKM, A507KM

A504CKM, A504KM, A516CKM, A516KM, A507CKM, 

A507KM, A505CRM, A505KM, A508KM, A509KM, 

A507BLACK A507BLACK

CAPAC VENTIL 

DETAȘABIL

LEGĂTURI DE CADĂ ALCA  TIPURI DE DESIGN DOP ȘI CAPAC PREAPLIN
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 Sifoane 

H1

H2

L

Legături de cadă ALCA cu umplere prin preaplin

Legăturile de cadă cu umplere prin preaplin oferă confort în utilizare și economie de spaţiu. 

Acestea se conectează la baterie și apa curge în cadă prin acţionarea preaplinului. Masca 

preaplinului are un design modernă completează designul băii. Construcţia robustă asigură 

funcţionalitatea și fi abilitatea.

Caracteristici:

  spaţiu minim necesar pentru instalare în interiorul căzii

  capacul de control este cromat

  aerator elveţian de capacitate mare marca Neoperl

  închiderea ventilului cu sistem CLICK/CLACK controlat prin cablu

  sifon anti miros cu profi l redus (înălţime de montaj 120 mm)

  sifon sudat orizontal – nu se înfundă și este rezistent la temperaturi înalte și la chimicale

Stabilirea lungimii legăturii de cadă ALCA

Determinarea lungimii necesară pentru diferite modele de cadă de baie este 

foarte simplă. Se măsoară separat distanţa de la ventil la preaplin (H1 și H2). 

Adunând cele două măsuri vom obţine lungimea dorită (L).

H1 + H2 = L

6
4

 m
m

<
 5

0
  m

m
 

Sifoane cu înălţime de instalare redusă Alcaplast

Caracteristici:

  sifon cădiţă cu înălţime redusă

  cot inclus

  formă înclinată care permite autocurăţarea sifonului

  curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

  conectare directă la ţeava de scurgere (după tăiere)

  material – polipropilenă (material mai dur, rezistenţă sporită la substanţe chimice 

 și la temperatură)

  fi xare simplă a capacului

  pentru cădiţe de duș cu evacuare de DN90 mm

  capac orifi ciu DN116 mm
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 Sifoane 

APS3P – Sifon pentru mașina de spălat 

cu sistem de aerisire

Acest sifon este utilizat pentru a racorda mașini de spălat rufe sau vase. 

Supapa de aer compensează orice vid din canalizare.

1   capac din oţel inoxidabil

2    capac de construcţie

3    aerisitor

4    cârlige pentru montarea pe perete

5  deschidere serviciu pentru curăţare

AKS5 – Pâlnie cu bile pentru preluare condens 

cu sistem de fi xare a tuburilor

Pâlnie cu sifon anti miros combinat pentru scurgerea condensului, permite 

conectarea a până la trei surse de condens. Tuburile nu fac contact cu apa din sifon. 

Astfel se previne pătrunderea bacteriilor în sursa de condensare.

1   suport pentru tuburi

2   racord pentru tuburi

3   sifon anti miros combinat

AKS4 – Sifon pentru condens

Acest sifon este folosit pentru a capta condensul generat de diferite 

dispozitive de uz casnic – de exemplu, boilere cu condensare, 

aer condiţionat, uscătoare și altele.

1  capac din oţel inoxidabil 

 cu mecanism de fi xare ascuns

2   capac de construcţie

3  mecanism de montare capac reglabil

4   orifi ciul de admisie condensare

5   sistem de fi xare în perete

6   opritor instalare

7   conectare la HT40 și HT50

8   pentru a conecta mașina 

de spălat rufe sau vase

6   sifon cu sistem combinat de reţinere 

a mirosurilor

7  deschidere serviciu pentru curăţare

8  opritor instalare

9   conectarea la HT40 și HT50

CONECTORI DUBLE PENTRU DIFERITE APARATE ELECTRICE

Conectare la evacuare Racord pentru furtun Supapă anti-retur

G1" DN40/32 8–16 mm 17–23 mm

P0048-ND  

P0049-ND  

P148  

P148Z   

P149Z    

P155Z   

P156Z    

1 2

43

5

6

7

8

9

21

3

4

6
7

8

5

1

2

3
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 Sifoane 

 Cod  Înălţime 

de instalare  

( mm )

Material dop Material buton 

de control

Variante 

de lungime 

( mm )

Cu umplutură 

preaplin

Grosime cadă

pentru un anumit tip 

legătură de cadă 

cu preaplin( mm )

Grosime cadă 

pentru sifon de cadă 

la gura de scurgere 

( mm )

Pop-up

A55K

120

metal

metal
57, 80, 

100, 120

nu

2–10 10

A55ANTIC 2–10 10

A55BLACK 2–10 10

A550K 2–10 10

A553K 2–10 10

A564KM1

da

2–10 10

A564KM3 2–10 10

A564BLACK 2–10 10

A565KM1 10–18 12–26

A565KM3 10–18 12–26

A564CRM1

plastic cromat
57, 80, 

100, 120

da
2–10 10

A565CRM1 10–18 12–26

A51CR nu 2–10 10

A51B plastic alb
57, 80, 

100, 120
nu 2–10 10

A51BM plastic plastic alb
57, 80, 

100, 120
nu 2–10 10

A55KM

plastic cromat

metal
57, 80, 

100, 120
nu

2–10 10

A550KM 2–10 10

A553KM1 2–10 10

A51CRM

plastic cromat
57, 80, 

100, 120

nu 2–10 10

A564CRM2

da

2–10 10

A564CRM3 2–10 10

A565CRM2 10–18 12–26

A565CRM3 10–18 12–26

A566-273133-57

125

metal metal
57, 80, 

100, 120
da 2–10 10

A566-112122-57 plastic cromat plastic cromat
57, 80, 

100, 120
nu 2–10 10

CLICK/CLACK

A507KM

90

metal

metal
57, 80, 

100, 120
nu

12 4–16

A507CKM*) 12 4–16

A507BLACK 12 4–16

A504KM

120

12 4–16

A504CKM*) 12 4–16

A516CKM*) 8 4–16

A516KM 8 4–16

A505KM

plastic cromat
57, 80, 

100, 120

nu 12 4–16

A508KM
da

2–10 4–16

A509KM 10–18 4–16

A505CRM plastic cromat plastic cromat
57, 80, 

100, 120
nu 12 4–16

Basic

A501
120

PVC plastic cromat 57, 80 nu 13 10

A502 PVC plastic alb 57 nu 13 10

*) curăţare ușoară

PREZENTARE GENERALĂ A SIFOANELOR ȘI LEGĂTURILOR DE CADĂ
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 Sifoane 

PREZENTARE GENERALĂ A SIFOANELOR DE CĂDIŢĂ

Diametru 

evacuare pentru 

cădiţă ( mm )

 Cod Tip 

acoperire

Material 

acoperire

 Înălţime 

de instalare  

( mm )

Conexiune 

evacuare 

( mm )

DN50

A471CR-50

standard

plastic cromat
65 40/50

A47CR-50 79 40

A46-50

metal

79 40

A461-50 115 40/50

A462-50 115 40/50

A47B-50 plastic 79 40

A465-50

CLICK/CLACK

metal

79 40

A465BLACK-50 79 40

A506KM 90 40/50

A503KM 109 40/50

A476-50
plastic cromat

65 40

A466-50 79 40

A471-50 fără capac – 65 40/50

DN60

A471CR-60

standard

plastic cromat
65 40/50

A47CR-60 79 40

A46-60 metal 79 40

A47B-60 plastic 79 40

DN90

A491CR

standard

plastic cromat

63 40/50

A492CR 66 40/50

A49CR 84 40

A48

metal

84 40

A49ANTIC 84 40

A49BLACK 84 40

A49K 84 40

A49K MAT 84 40

A49B plastic 84 40

A491
fără capac –

65 40/50

A492 68 40/50
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 A501 
 Ventil cadă cu preaplin, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închidere cu dop 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit sifon     52   l/min 

  Debit     43   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Preaplin din plastic cromat 

    Dop din PVC cu lanţ 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3947   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×0×0   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A501   8594045937855   57   cm   0,3947   kg 
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 Sifoane pentru cadă 
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 A502 
 Ventil cadă cu preaplin, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închidere cu dop 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Preaplin din plastic alb 

    Dop din PVC cu lanţ 

    Grilă ventil din plastic 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3778   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×100×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A502   8594045937862   57   cm   0,3778   kg 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru cadă 
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 A51B 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic alb 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,682   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A51B   8595580512071   57   cm   0,682   kg 

  A51B-80   8594045937015   80   cm   0,7401   kg 

  A51B-100   8595580500931   100   cm   0,7537   kg 

  A51B-120   8595580500948   120   cm   0,7643   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A51BM 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic alb 

    Dop ventil din plastic alb 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5685   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A51BM   8594045934205   57   cm   0,5685   kg 

  A51BM-80   8595580500955   80   cm   0,7387   kg 

  A51BM-100   8595580500962   100   cm   0,7523   kg 

  A51BM-120   8595580500979   120   cm   0,7629   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A51CR 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5873   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A51CR   8594045930931   57   cm   0,5873   kg 

  A51CR-80   8594045934410   80   cm   0,7345   kg 

  A51CR-100   8594045937169   100   cm   0,75   kg 

  A51CR-120   8594045937817   120   cm   0,778   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A51CRM 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6538   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A51CRM   8594045934229   57   cm   0,6538   kg 

  A51CRM-80   8594045936605   80   cm   0,7488   kg 

  A51CRM-100   8594045937992   100   cm   0,7729   kg 

  A51CRM-120   8594045937824   120   cm   0,7954   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A55K 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7831   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A55K   8594045930962   57   cm   0,7831   kg 

  A55K-80   8595580513740   80   cm   0,873   kg 

  A55K-100   8594045935530   100   cm   0,8971   kg 

  A55K-120   8594045937732   120   cm   0,9195   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A55ANTIC 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, bronz-antic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal cu fi nisaj bronz-antic 

    Dop ventil din metal cu fi nisaj bronz-antic 

    Grilă ventil cu fi nisaj bronz-antic 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8476   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A55ANTIC   8595580528478   57   cm   0,8476   kg 

  A55ANTIC-80   8595580528485   80   cm   0,9247   kg 

  A55ANTIC-100   8595580541293   100   cm   0,9488   kg 

  A55ANTIC-120   8595580541309   120   cm   0,9713   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A55BLACK 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Culoare: negru-mat 

    Material: metal fi nisaj negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Element de acţionare din metal cromat cu fi nisaj negru-mat 

    Capac din metal cromat fi nisaj negru-mat 

    Grătar evacuare din alamă cromată cu fi nisaj negru-mat 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7831   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A55BLACK   8595580558703   57   cm   0,7831   kg 

  A55BLACK-80   8595580558734   80   cm   0,873   kg 

  A55BLACK-100   8595580558710   100   cm   0,8971   kg 

  A55BLACK-120   8595580558727   120   cm   0,9195   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A55KM 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7371   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A55KM   8594045934380   57   cm   0,7371   kg 

  A55KM-80   8594045933956   80   cm   0,8283   kg 

  A55KM-100   8594045934373   100   cm   0,8562   kg 

  A55KM-120   8595580501129   120   cm   0,8787   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A553K 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8163   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A553K   8595580557010   57   cm   0,8163   kg 

  A553K-80   8595580557089   80   cm   0,8992   kg 

  A553K-100   8595580557058   100   cm   0,9233   kg 

  A553K-120   8595580557072   120   cm   0,9457   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A553KM1 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     51,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7743   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×85×145   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A553KM1   8595580557119   57   cm   0,7743   kg 

  A553KM1-80   8595580557157   80   cm   0,8572   kg 

  A553KM1-100   8595580557133   100   cm   0,8806   kg 

  A553KM1-120   8595580557140   120   cm   0,9037   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A504CKM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Sifon ușor de curăţat- datorită evacuării care este complet detașabilă 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Grilă și capac preaplin din metal cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7375   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×120×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A504CKM   8595580562540   57   cm   0,7375   kg 

  A504CKM-80   8595580562571   80   cm   0,7832   kg 

  A504CKM-100   8595580562557   100   cm   0,7901   kg 

  A504CKM-120   8595580562564   120   cm   0,797   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A504KM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Grilă și capac preaplin din metal cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5599   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×120×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A504KM   8594045938487   57   cm   0,5599   kg 

  A504KM-80   8595580500887   80   cm   0,7129   kg 

  A504KM-100   8595580500870   100   cm   0,7273   kg 

  A504KM-120   8595580518301   120   cm   0,7344   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A516CKM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon și preaplin plat, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi design de sine stătătoare cu pereţi subţiri 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Înălţime de instalare redusă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Sifon CLICK / CLACK ușor de curăţat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     43   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     27   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Grilă și capac preaplin din metal cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7118   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×360×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A516CKM   8595580561826   57   cm   0,7118   kg 

  A516CKM-80   8595580561888   80   cm   0,761   kg 

  A516CKM-100   8595580561864   100   cm   0,7679   kg 

  A516CKM-120   8595580561871   120   cm   0,7748   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A516KM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon și preaplin plat, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi design de sine stătătoare cu pereţi subţiri 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Înălţime de instalare redusă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     43   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     27   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Grilă și capac preaplin din metal cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6658   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×360×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A516KM   8595580561833   57   cm   0,6658   kg 

  A516KM-80   8595580561918   80   cm   0,715   kg 

  A516KM-100   8595580561895   100   cm   0,7219   kg 

  A516KM-120   8595580561901   120   cm   0,7288   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A507CKM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Sifon ușor de curăţat- datorită evacuării care este complet detașabilă 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Înălţime de instalare redusă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     43   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Grilă și capac preaplin din metal cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7222   kg 

  Dimensiuni (buc)   370×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A507CKM   8595580562533   57   cm   0,7222   kg 

  A507CKM-80   8595580562588   80   cm   0,7679   kg 

  A507CKM-100   8595580562601   100   cm   0,7748   kg 

  A507CKM-120   8595580562595   120   cm   0,7817   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A507KM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Înălţime de instalare redusă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     43   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Grilă și capac preaplin din metal cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6725   kg 

  Dimensiuni (buc)   370×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A507KM   8595580503680   57   cm   0,6725   kg 

  A507KM-80   8595580514846   80   cm   0,6765   kg 

  A507KM-100   8595580518127   100   cm   0,7114   kg 

  A507KM-120   8595580518011   120   cm   0,7274   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A507BLACK 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Înălţime de instalare redusă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Culoare: negru-mat 

    Material: metal fi nisaj negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     43   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Grilă și capac preaplin placate în metal cu fi nisaj negru-mat 

    Capac din metal cromat fi nisaj negru-mat 

    Evacuare din alamă cromată cu fi nisaj negru-mat 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6725   kg 

  Dimensiuni (buc)   370×200×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A507BLACK   8595580558697   57   cm   0,6725   kg 

  A507BLACK-80   8595580558765   80   cm   0,6765   kg 

  A507BLACK-100   8595580558789   100   cm   0,7114   kg 

  A507BLACK-120   8595580558772   120   cm   0,7274   kg 
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 Sifoane pentru cadă 
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 A505CRM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Preaplin din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4429   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×100×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A505CRM   8594045933239   57   cm   0,4429   kg 

  A505CRM-80   8595580513467   80   cm   0,4669   kg 

  A505CRM-100   8595580541088   100   cm   0,4804   kg 

  A505CRM-120   8595580541095   120   cm   0,4987   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A505KM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Legătură pentru cadă cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Preaplin din plastic cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5378   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×100×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A505KM   8594045930474   57   cm   0,5378   kg 

  A505KM-80   8595580541125   80   cm   0,5904   kg 

  A505KM-100   8595580541101   100   cm   0,604   kg 

  A505KM-120   8595580541118   120   cm   0,6224   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A508KM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin 

preaplin, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8702   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A508KM   8595580522469   57   cm   0,8702   kg 

  A508KM-80   8595580523954   80   cm   0,9161   kg 

  A508KM-100   8595580523930   100   cm   0,994   kg 

  A508KM-120   8595580523947   120   cm   1,0148   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A509KM 
 Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin 

pentru căzi cu pereţi groşi, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu pereţi groși 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,983   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A509KM   8595580524005   57   cm   0,983   kg 

  A509KM-80   8595580523985   80   cm   0,9852   kg 

  A509KM-100   8595580523961   100   cm   1,0012   kg 

  A509KM-120   8595580523978   120   cm   1,022   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A564CRM1 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9054   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A564CRM1   8595580522476   57   cm   0,9054   kg 

  A564CRM1-80   8595580523770   80   cm   0,9315   kg 

  A564CRM1-100   8595580523756   100   cm   0,9556   kg 

  A564CRM1-120   8595580523763   120   cm   0,9835   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A564CRM2 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9348   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A564CRM2   8595580522933   57   cm   0,9348   kg 

  A564CRM2-80   8595580523800   80   cm   0,9609   kg 

  A564CRM2-100   8595580523787   100   cm   0,985   kg 

  A564CRM2-120   8595580523794   120   cm   1,0129   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A564CRM3 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9313   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A564CRM3   8595580522964   57   cm   0,9313   kg 

  A564CRM3-80   8595580523831   80   cm   0,9574   kg 

  A564CRM3-100   8595580523817   100   cm   0,9815   kg 

  A564CRM3-120   8595580523824   120   cm   1,0094   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A564KM1 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1804   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A564KM1   8595580530396   57   cm   1,1804   kg 

  A564KM1-80   8595580530877   80   cm   1,2122   kg 

  A564KM1-100   8595580530884   100   cm   1,2363   kg 

  A564KM1-120   8595580530891   120   cm   1,2594   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A564BLACK 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Material: metal fi nisaj negru-mat 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Element de acţionare din metal cromat cu fi nisaj negru-mat 

    Capac din metal cromat fi nisaj negru-mat 

    Grătar evacuare din alamă cromată cu fi nisaj negru-mat 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1804   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A564BLACK   8595580561420   57   cm   1,1804   kg 

  A564BLACK-80   8595580561451   80   cm   1,2122   kg 

  A564BLACK-100   8595580561437   100   cm   1,2363   kg 

  A564BLACK-120   8595580561444   120   cm   1,2594   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A564KM3 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2056   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A564KM3   8595580530402   57   cm   1,2056   kg 

  A564KM3-80   8595580530907   80   cm   1,2333   kg 

  A564KM3-100   8595580530914   100   cm   1,2574   kg 

  A564KM3-120   8595580530921   120   cm   1,2805   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A565CRM1 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

pentru căzi cu pereţi groşi, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu pereţi groși 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9489   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A565CRM1   8595580522957   57   cm   0,9489   kg 

  A565CRM1-80   8595580523862   80   cm   0,975   kg 

  A565CRM1-100   8595580523848   100   cm   0,9991   kg 

  A565CRM1-120   8595580523855   120   cm   1,027   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A565CRM2 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

pentru căzi cu pereţi groşi, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu pereţi groși 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9783   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A565CRM2   8595580522940   57   cm   0,9783   kg 

  A565CRM2-80   8595580523893   80   cm   1,0044   kg 

  A565CRM2-100   8595580523879   100   cm   1,0285   kg 

  A565CRM2-120   8595580523886   120   cm   1,0564   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A565CRM3 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

pentru căzi cu pereţi groşi, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu pereţi groși 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9748   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A565CRM3   8595580522926   57   cm   0,9748   kg 

  A565CRM3-80   8595580523923   80   cm   1,0009   kg 

  A565CRM3-100   8595580523909   100   cm   1,025   kg 

  A565CRM3-120   8595580523916   120   cm   1,0529   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A565KM1 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

pentru căzi cu pereţi groşi, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu pereţi groși 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2223   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A565KM1   8595580530723   57   cm   1,2223   kg 

  A565KM1-80   8595580530938   80   cm   1,25   kg 

  A565KM1-100   8595580530945   100   cm   1,2741   kg 

  A565KM1-120   8595580530952   120   cm   1,2972   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 
 

  S
IF

O
A

N
E

 
 

 
 

 
 

 
 

 



426

 A565KM3 
 Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, 

pentru căzi cu pereţi groşi, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi de baie cu pereţi groși 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Economie de spaţiu în cadă – doar capacul de control este vizibil 

    Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oţel inoxidabil 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,2434   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A565KM3   8595580530730   57   cm   1,2434   kg 

  A565KM3-80   8595580530969   80   cm   1,2711   kg 

  A565KM3-100   8595580530976   100   cm   1,2952   kg 

  A565KM3-120   8595580530983   120   cm   1,3183   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A566-112122-57 
 Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi cu hidromasaj 

    Pentru a evacua apa din cadă 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Acţionarea mecanismului de scurgere declanșează simultan ventilul, astfel 

permite golirea sistemului de hidromasaj în totalitate 

    Două racorduri pentru evacuare – cot standard 

    Compatibil pe majoritatea sistemelor jacuzzi și cu bule 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corp sifon cu preaplin și mecanism pentru HMS 

    Cot standard pentru racordare HMS 2 buc 

    Capac de control din plastic cromat 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6518   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A566-112122-57   8595580532932   57   cm   0,6518   kg 

  A566-112122-80   8595580532949   80   cm   0,6771   kg 

  A566-112122-100   8595580541132   100   cm   0,7099   kg 

  A566-112122-120   8595580541149   120   cm   0,7322   kg 

 Sifoane pentru cadă 
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 A566-273133-57 
 Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj şi alimentare 

prin preaplin, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm 

    Pentru căzi cu hidromasaj 

    Pentru a evacua apa din cadă 

    Pentru umplere cadă prin preaplin 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme 

    Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up 

    Acţionarea mecanismului de scurgere declanșează simultan ventilul, astfel 

permite golirea sistemului de hidromasaj în totalitate 

    Două racorduri pentru evacuare – cot standard 

    Aerator NEOPERL – acces simplu 

    Capac preaplin din oţel inoxidabil 

    Economie de spaţiu în cadă - doar capacul de control este vizibil 

    Compatibil pe majoritatea sistemelor jacuzzi și cu bule 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Lungime sifon cadă 57 mm 

    Fitting G1/2" pentru alimentare apă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     33,6   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Preaplin cu umplere, sifon anti miros 

    Corp sifon cu preaplin și mecanism pentru HMS 

    Șurub cuplare rapidă la HMS 2 buc 

    Capac de control din metal placat cu crom 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,0619   kg 

  Dimensiuni (buc)   380×95×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN  Lungime (L)  Greutate (buc) 

  A566-273133-57   8595580536251   57   cm   1,0619   kg 

  A566-273133-80   8595580541156   80   cm   1,0838   kg 

  A566-273133-100   8595580541163   100   cm   1,1094   kg 

  A566-273133-120   8595580541170   120   cm   1,1357   kg 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A53-DN40    
 Sifon cadă 

 Aplicaţie 

    Legături pentru cadă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1259   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×70×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A53-DN40   8594045935516 

 A53-DN50    
 Sifon cadă 

 Aplicaţie 

    Legături pentru cadă 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

    Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1358   kg 

  Dimensiuni (buc)   180×70×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A53-DN50   8594045930900 
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 A53-6/4"    
 Sifon cadă 

 Aplicaţie 

    Legături pentru cadă 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40 mm sau cu fi let 6/4" 

    Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1355   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×70×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A53-6/4"   8594045935509 

 A53-7/4"    
 Sifon cadă 

 Aplicaţie 

    Legături pentru cadă 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40 mm sau cu fi let 7/4" 

    Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1489   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×70×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A53-7/4"   8594045938401 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A531    
 Sifon cadă înălţime redusă 

 Aplicaţie 

    Pentru legătura de cadă A507KM 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1459   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×80×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A531   8595580522766 

 A532-DN40    
 Sifon cadă înălţime redusă 

 Aplicaţie 

    Legătură de cadă pentru cadă de baie cu hidromasaj 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1202   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×95×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A532-DN40   8595580536152 

 Sifoane pentru cadă 
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 A532-DN50    
 Sifon cadă înălţime redusă 

 Aplicaţie 

    Legătură de cadă pentru cadă de baie cu hidromasaj 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm 

    Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1263   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×95×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A532-DN50   8595580543617 

 A533-DN50    
 Sifon cadă 

 Aplicaţie 

    Legături pentru cadă 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros 

    Kit de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1306   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×95×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A533-DN50   8595580546328 

 Sifoane pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 A503KM    
 Sifon cădiţă CLICK/CLACK, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș cu preaplin 

    Pentru evacuarea apei din cădiţele de duș înalte 

 Caracteristici 

    Sifon cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Preaplin din plastic cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4947   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×100×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A503KM   8594045930467 

 

 A506KM    
 Sifon cădiţă CLICK/CLACK, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș cu preaplin 

    Pentru evacuarea apei din cădiţele de duș înalte 

 Caracteristici 

    Sifon cu preaplin 

    Sifon anti miros umed cu cot rotativ 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Preaplin cu ţeavă fl exibilă 

    Înălţime de instalare redusă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     98   ˚C 

  Debit     42   l/min 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Preaplin din plastic cromat 

    Dop ventil din metal cromat 

    Grilă ventil din alamă cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,527   kg 

  Dimensiuni (buc)   370×100×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A506KM   8595580503604 
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 A461-50    
 Sifon cădiţă cu ventil 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon de pardoseală 

    Dop PVC 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2181   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×90×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A461-50   8594045936988 

 

 A462-50    
 Sifon cădiţă cu ventil, preaplin și cot 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

    Folosind un adaptor se poate mări suprafaţa apei până la 140 mm 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon de pardoseală 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Adaptor pentru mărirea suprafeţei de scurgere a apei 

    Cot 45° 

    Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat 

longitudinal 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3564   kg 

  Dimensiuni (buc)   210×80×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   35 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A462-50   8594045937022 

 Sifoane pentru cădiţă 

 Catalog tehnic 
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 A52    
 Cot 45° 

 Aplicaţie 

    Pentru legături de cadă în combinaţie cu A53 6/4" 

    Pentru sifoane de cădiţă 

 Caracteristici 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

    Material: ABS 

 Conţinutul pachetului 

    Cot 45° 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0827   kg 

  Dimensiuni (buc)   170×50×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 2100   buc 

 Cod produs  EAN 

  A52   8594045930696 

 

 A465-50    
 Sifon cădiţă CLICK/CLACK, metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop ventil din metal cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4132   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×105×105   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A465-50   8595580518844 

 Sifoane pentru cădiţă 
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 A465BLACK-50    
 Sifon cădiţă CLICK/CLACK, negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

    Culoare: negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop metalic și de evacuare cu fi nisaj negru mat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4132   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×105×105   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A465BLACK-50   8595580562717 

 

 A466-50    
 Sifon cădiţă CLICK/CLACK, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø52 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     47   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2666   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×100×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A466-50   8595580536091 

 Sifoane pentru cădiţă 

 Catalog tehnic 
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 A476-50    
 Sifon cădiţă CLICK/CLACK, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Înălţime de instalare 65 mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     35   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     52   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop ventil din plastic cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2332   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×100×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A476-50   8595580536107 

 

 A46-50    
 Sifon cădiţă cu sită din oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     49   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2275   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×100×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A46-50   8594045933376 

 Sifoane pentru cădiţă 
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 A46-60    
 Sifon cădiţă cu sită din oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø60 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     47   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2541   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×120×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A46-60   8594045930207 

 

 A47B-50    
 Sifon cădiţă, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Coș detașabil pentru resturi 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil alb 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2491   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×100×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A47B-50   8594045935332 

 Sifoane pentru cădiţă 

 Catalog tehnic 
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 A47B-60    
 Sifon cădiţă, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø60 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Coș detașabil pentru resturi 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit ridicat 48 l/min     48   l/min 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2472   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×100×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A47B-60   8594045930214 

 

 A47CR-50    
 Sifon cădiţă, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Coș detașabil pentru resturi 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     48   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din plastic cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2083   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×100×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A47CR-50   8594045934014 

 Sifoane pentru cădiţă 
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 A47CR-60    
 Sifon cădiţă, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø60 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Adîncime de construcţie 79mm 

    Coș detașabil pentru resturi 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     49   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din plastic cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2731   kg 

  Dimensiuni (buc)   160×100×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A47CR-60   8594045930221 

 

 A48    
 Sifon cădiţă cu sită din oţel inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Adîncime de construcţie 84mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Sită din oţel inoxidabil cromată 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,252   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×100×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   24 / 672   buc 

 Cod produs  EAN 

  A48   8594045930603 

 Sifoane pentru cădiţă 

 Catalog tehnic 
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 A49B    
 Sifon cădiţă, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Adîncime de construcţie 84mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac alb 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2937   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×110×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   24 / 672   buc 

 Cod produs  EAN 

  A49B   8594045930610 

 

 A49BLACK    
 Sifon cădiţă, negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Adîncime de construcţie 84mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

    Culoare: negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac evacuare din plastic cromat cu fi nisaj negru mat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4209   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×110×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   24 / 672   buc 

 Cod produs  EAN 

  A49BLACK   8595580563455 

 Sifoane pentru cădiţă 
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 A49CR    
 Sifon cădiţă, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Adîncime de construcţie 84mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din plastic cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3128   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×110×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   24 / 672   buc 

 Cod produs  EAN 

  A49CR   8594045930627 

 

 A49K    
 Sifon cădiţă, metalic LUX 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Adîncime de construcţie 84mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din metal cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4389   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×110×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   24 / 672   buc 

 Cod produs  EAN 

  A49K   8594045930634 

 Sifoane pentru cădiţă 

 Catalog tehnic 
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 A49K MAT    
 Sifon cădiţă, metalic LUX 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Adîncime de construcţie 84mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din metal cromat 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4819   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×110×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   24 / 672   buc 

 Cod produs  EAN 

  A49K MAT   8594045930450 

 

 A49ANTIC    
 Sifon cădiţă, bronz-antic 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Adîncime de construcţie 84mm 

    Posibilitate de racordare la evacuare cu cot A52 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     43   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Grilă și capac ventil cu fi nisaj bronz-antic 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4228   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×110×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   24 / 672   buc 

 Cod produs  EAN 

  A49ANTIC   8595580528430 

 Sifoane pentru cădiţă 
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 A471CR-50    
 Sifon cădiţă set, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø50 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Înălţime de instalare 65 mm 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     35   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     52   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din plastic cromat 

    Cot de conectare la evacuare 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2477   kg 

  Dimensiuni (buc)   170×100×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A471CR-50   8595580523701 

 

 A471-50    
 Sifon cădiţă set 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø52 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Înălţime de instalare 65 mm 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     35   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     52   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Cot de conectare la evacuare 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2184   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×150×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A471-50   8595580561413 

 Sifoane pentru cădiţă 

 Catalog tehnic 
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 A471CR-60    
 Sifon cădiţă set, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø60 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Înălţime de instalare 65 mm 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     35   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     52   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din plastic cromat 

    Cot de conectare la evacuare 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2667   kg 

  Dimensiuni (buc)   170×100×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A471CR-60   8595580523718 

 

 A491CR    
 Sifon cădiţă set, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Înălţime de instalare 65 mm 

    Conectare directă la ţeava de scurgere(după tăiere) 

    Montare simplă a capacului ventil 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     37,2   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din plastic cromat 

    Șuruburi 3 buc 

    Cot de conectare la evacuare 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6097   kg 

  Dimensiuni (buc)   210×100×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A491CR   8595580523749 

 Sifoane pentru cădiţă 
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 A492CR    
 Sifon cădiţă pentru cădiţe cu pereţi groși, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș cu pereţi groși 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Înălţime de instalare 65 mm 

    Conectare directă la ţeava de scurgere(după tăiere) 

    Montare simplă a capacului ventil 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     37,2   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac ventil din plastic cromat 

    Șuruburi 3 buc 

    Cot de conectare la evacuare 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3991   kg 

  Dimensiuni (buc)   210×100×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A492CR   8595580528126 

 

 A491    
 Sifon cădiţă set 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Înălţime de instalare 65 mm 

    Conectare directă la ţeava de scurgere(după tăiere) 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     37,2   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Șuruburi 3 buc 

    Cot de conectare la evacuare 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3699   kg 

  Dimensiuni (buc)   590×390×240   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A491   8595580543716 

 Sifoane pentru cădiţă 

 Catalog tehnic 
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 A492    
 Sifon cădiţă pentru cădiţe cu pereţi groși 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș cu pereţi groși 

    Pentru cădiţe de duș fără preaplin 

    Pentru cădiţe de duș cu evacuare de Ø90 mm 

    Pentru evacuarea apei din cădiţa de duș 

 Caracteristici 

    Înălţime de instalare 68 mm 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Conectare directă la ţeava de scurgere(după tăiere) 

    Curăţare perfectă până la ţeava de evacuare 

    Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     30   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     37,2   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Șuruburi 3 buc 

    Cot de conectare la evacuare 

    Kit de asamblare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3485   kg 

  Dimensiuni (buc)   590×390×240   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A492   8595580561406 
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 A41    
 Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     57   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2902   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×80×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A41   8595580556457   DN40 

  A410   8595580556471   DN32 

 A42    
 Sifon lavoar DN40 cu sită din plastic DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din plastic 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2868   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×80×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A42   8595580556525   DN40 

  A420   8595580556532   DN32 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A411    
 Sifon lavoar DN32 cu sită din oţel inoxidabil DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3104   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×80×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A411   8594045937268 

 A412-DN40    
 Sifon lavoar „S“ DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     5   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     57   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2936   kg 

  Dimensiuni (buc)   240×80×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A412-DN40   8594045935325 
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 A421    
 Sifon lavoar DN32 cu sită din plastic DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din plastic 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2926   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×80×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A421   8594045937633   DN32 

 A41P    
 Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63 şi 

legătură la maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     57   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3549   kg 

  Dimensiuni (buc)   270×90×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A41P   8595580556150   DN40 

  A410P   8595580556112   DN32 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A42P    
 Sifon lavoar DN40 cu sită din plastic DN63 şi legătură la 

maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun     17   mm 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop PVC 

    Grătar din plastic 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2922   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×90×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A42P   8595580556174   DN40 

  A420P   8595580556136   DN32 

 A413    
 Sifon lavoar, economie spaţiu DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru economisirea spaţiului de sub lavoar 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4421   kg 

  Dimensiuni (buc)   290×100×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A413   8595580500719   DN40 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A413P-DN40    
 Sifon lavoar, economie spaţiu DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru economisirea spaţiului de sub lavoar 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5586   kg 

  Dimensiuni (buc)   290×100×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A413P-DN40   8594045931990 

 A41R    
 Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63, lanţ 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     57   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop din PVC cu lanţ 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3054   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×80×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A41R   8595580556716 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A42R    
 Sifon lavoar DN40 cu sită din plastic DN63, lanţ 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop din PVC cu lanţ 

    Grătar din plastic 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3018   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×80×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A42R   8595580556723 

 A41PR    
 Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63 şi 

legătură la maşina de spălat, lanţ 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     57   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop din PVC cu lanţ 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3094   kg 

  Dimensiuni (buc)   270×90×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A41PR   8595580557539 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A45F-DN32    
 Sifon lavoar și bideu DN32 plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar și bideu 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Rozetă din plastic 

    Piuliţă 5/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2155   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×170×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A45F-DN32   8595580502416   DN32 

  A45F-DN40   8595580502423   DN40 

 A43    
 Sifon lavoar cu scurgere DN40 cu piuliţă 5/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Rozetă din plastic 

    Piuliţă 5/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2554   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×80×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A43   8594045930184   DN40 

  A430   8594045935547   DN32 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A43P    
 Sifon lavoar cu scurgere DN40 cu legătură la maşina de 

spălat si piuliţă 5/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Rozetă din plastic 

    Piuliţă 5/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2763   kg 

  Dimensiuni (buc)   230×70×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A43P   8594045933543   DN40 

  A430P   8594045937008   DN32 

 A434    
 Sifon cu economie de spaţiu DN40 cu piuliţă 5/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru economisirea spaţiului de sub lavoar 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Rozetă din plastic 

    Piuliţă 5/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3924   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×90×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A434   8595580503086   DN40 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A31    
 Ventil lavoar 5/4" cu sită din oţel inoxidabil DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0724   kg 

  Dimensiuni (buc)   80×60×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A31   8594045933475 

 A32    
 Ventil lavoar 5/4" cu sită din plastic DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop PVC 

    Grătar din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0778   kg 

  Dimensiuni (buc)   80×60×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A32   8594045933482 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A31P    
 Ventil lavoar 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN63 şi legătură 

la maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Filet 6/4" pentru racordare la sifon 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Filet     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon de cădiţă cu conector 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1153   kg 

  Dimensiuni (buc)   135×80×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 2100   buc 

 Cod produs  EAN 

  A31P   8594045936025 

 A439    
 Ventil lavoar 5/4" metalic 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Material: oţel inoxidabil 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon din oţel inoxidabil de înaltă calitate 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,128   kg 

  Dimensiuni (buc)   90×70×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   45 / 1260   buc 

 Cod produs  EAN 

  A439   8595580518660 

 Sifoane pentru lavoar 
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 A391    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop mic 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,353   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A391   8594045935387 

 A392    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop 

mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,375   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A392   8594045935394 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 
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 A392B    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4" metalic cu preaplin, dop alb 

mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Suprafaţă rezistentă la deteriorare mecanică 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop metalic cu fi nisaj alb 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4074   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A392B   8595580539351 

 A392ANTIC    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, bronz-

antic, dop mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Suprafaţă rezistentă la deteriorare mecanică 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cu fi nisaj bronz-antic 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cu fi nisaj bronz-antic 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4074   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A392ANTIC   8595580539689 

 Gama de produse metalice 
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 A392BLACK    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4" metalic cu preaplin, dop 

negru mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Culoare: negru-mat 

    Material: alamă cromată fi nisaj negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Capac din metal cromat fi nisaj negru-mat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,375   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A392BLACK   8595580558666 

 A392C    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop 

mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Sifon ușor de curăţat- datorită evacuării care este complet detașabilă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3579   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A392C   8595580561543 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 
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 A393    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop 

pătrat 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4694   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A393   8594045931952 

 A394    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic fără preaplin, dop 

mic 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare fără preaplin 

    Pentru lavoare din plastic și sticlă 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,377   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A394   8595580500337 

 Gama de produse metalice 
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 A395    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic fără preaplin, dop 

mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare fără preaplin 

    Pentru lavoare din plastic și sticlă 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4084   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A395   8595580500344 

 A395B    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4 ", metalic fără preaplin, dop 

alb mare, pentru lavoare din plastic și sticlă 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare fără preaplin 

    Pentru lavoare din plastic și sticlă 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Suprafaţă rezistentă la deteriorare mecanică 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop metalic cu fi nisaj alb 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4144   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×70×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A395B   8595580539368 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 
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 A39    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop mic 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Dimensiune redusă pentru economisirea spaţiului 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,324   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A39   8594045937565 

 A390    
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop 

mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Dimensiune redusă pentru economisirea spaţiului 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Mecanism CLICK/CLACK cu durată lungă de viaţă 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,378   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A390   8594045937572 

 Gama de produse metalice 
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 A396    
 Ventil lavoar metalic 5/4", pentru lavoarele fără preaplin, 

dop mare 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare fără preaplin 

    Pentru lavoare ceramice, din plastic și sticlă 

 Caracteristici 

    Dop detașabil cu fi ltru de murdărie 

    Rezistenţă mare la deteriorări mecanice 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Filet     5/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop ventil din metal cromat 

    Garnituri din silicon 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4214   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×75×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A396   8595580506582 

 A328B    
 Preaplin pentru lavoar, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare din sticlă, piatră sau piatră artifi cială 

    Pentru chiuvete fără preaplin integrat 

 Caracteristici 

    Capac de preaplin alb 

    Racorduri fl exibile pentru toate formele de lavoare 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     16,8   l/min 

  Max. grosimea peretelui de preaplin     20   mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,112   kg 

  Dimensiuni (buc)   75×400×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A328B   8595580547622 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 
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 A328CR    
 Preaplin pentru lavoar, cromat 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare din sticlă, piatră sau piatră artifi cială 

    Pentru chiuvete fără preaplin integrat 

 Caracteristici 

    Capac preaplin cromat 

    Racorduri fl exibile pentru toate formele de lavoare 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     16,8   l/min 

  Max. grosimea peretelui de preaplin     20   mm 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1146   kg 

  Dimensiuni (buc)   75×400×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A328CR   8595580547585 
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 Gama de produse metalice 



466

 ARV001    
 Robinet colţar cu fi ltru 1/2"×3/8", rotund 

 Aplicaţie 

    Pentru conectare la alimentarea cu apă 

    Pentru instalare pe perete 

 Caracteristici 

    Include fi ltru pentru murdărie 

    Design rotund 

    Design compatibil cu sifonul A400 

    Material: metal cromat 

 Parametrii tehnici 

  Filet     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3128   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×45×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 1680   buc 

 Cod produs  EAN 

  ARV001   8594045930887 

 ARV001-ANTIC    
 Robinet colţar cu fi ltru 1/2"×3/8", bronz-antic 

 Aplicaţie 

    Pentru conectare la alimentarea cu apă 

    Pentru instalare pe perete 

 Caracteristici 

    Include fi ltru pentru murdărie 

    Design rotund 

    Design compatibil cu sifonul A400 cu fi nisaj bronz-antic 

    Material: metal cu fi nisaj bronz-antic 

 Parametrii tehnici 

  Filet     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3198   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×45×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 1680   buc 

 Cod produs  EAN 

  ARV001-ANTIC   8595580539719 

 Catalog tehnic 

 Gama de produse metalice 
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 ARV001-BLACK    
 Robinet colţar cu fi ltru 1/2"×3/8", negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru conectare la alimentarea cu apă 

    Pentru instalare pe perete 

 Caracteristici 

    Include fi ltru pentru murdărie 

    Design rotund 

    Design compatibil cu sifonul A400 

    Culoare: negru-mat 

    Material: metal cromat fi nisaj negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Filet     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3128   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×45×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 1680   buc 

 Cod produs  EAN 

  ARV001-BLACK   8595580558741 

 ARV002    
 Robinet colţar 1/2"×3/8", pătrat 

 Aplicaţie 

    Pentru conectare la alimentarea cu apă 

    Pentru instalare pe perete 

 Caracteristici 

    Design pătrat 

    Design compatibil cu sifonul A401 

    Material: metal cromat 

 Parametrii tehnici 

  Filet     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Robinet 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1692   kg 

  Dimensiuni (buc)   80×40×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   72 / 2016   buc 

 Cod produs  EAN 

  ARV002   8594045930894 

 Gama de produse metalice 
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 A400    
 Sifon lavoar DN32 DESIGN metal, rotund 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     30   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon încastrat 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8974   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×150×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 336   buc 

 Cod produs  EAN 

  A400   8594045937589 

 A400ANTIC    
 Sifon lavoar DN32, bronz-antic 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cu fi nisaj bronz-antic 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     30   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8974   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×70×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 336   buc 

 Cod produs  EAN 

  A400ANTIC   8595580539702 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 



469

 A400BLACK    
 Sifon lavoar DN32 DESIGN, negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Culoare: negru-mat 

    Material: alamă cromată fi nisaj negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     30   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8974   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×150×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 336   buc 

 Cod produs  EAN 

  A400BLACK   8595580558673 

 A401    
 Sifon lavoar DN32 DESIGN metal, unghiular 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     30   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,1614   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×150×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 336   buc 

 Cod produs  EAN 

  A401   8594045935356 

 Gama de produse metalice 
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 A402    
 Sifon lavoar DN32 DESIGN, metal 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     30   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4532   kg 

  Dimensiuni (buc)   345×185×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   7 / 252   buc 

 Cod produs  EAN 

  A402   8595580507770 

 A403    
 Sifon lavoar DN32 DESIGN pentru economie de spaţiu, 

metal 

 Aplicaţie 

    Pentru economisirea spaţiului de sub lavoar 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     30   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,4829   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×290×75   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  A403   8595580507794 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 
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 A431    
 Sifon lavoar DN32 cu piuliţă 5/4", metal 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     34   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6033   kg 

  Dimensiuni (buc)   325×120×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A431   8594045930665 

 A437    
 Sifon lavoar DN32 cu ventil 5/4", metal 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Sifon și ţeavă din metal 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     34   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7187   kg 

  Dimensiuni (buc)   320×60×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A437   8595580520588 

 Gama de produse metalice 
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 A432    
 Sifon lavoar „U” DN32 cu piuliţă 5/4", metal 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     62   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     36   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3861   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×40×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A432   8594045930672 

 A4320    
 Sifon lavoar „U” DN32 cu piuliţă 5/4", metal 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     62   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     36   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4197   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×120×43   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A4320   8595580518677 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 
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 A4320BLACK    
 Sifon lavoar „U” DN32 cu piuliţă 5/4", negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Culoare: negru-mat 

    Material: alamă cromată fi nisaj negru-mat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     62   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     36   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4197   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×120×43   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A4320BLACK   8595580558680 

 A438    
 Cot DN32 5/4 "piuliţă, metal 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea lavoarului la sifonul ascuns 

 Caracteristici 

    Racordare la A45B, A45C 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Capac din oţel inoxidabil 

    Posibilitatea de ajustare a înălţimii 

    Proiectat pentru utilizarea cu A45B, A45C 

    Material: metal cromat 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă din metal 

    Capac din oţel inoxidabil 

    Guler 

    Piuliţă 5/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4285   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×70×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A438   8595580511371 

 Gama de produse metalice 
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 A4000    
 Element de prelungire DN32 

 Aplicaţie 

    Pentru a extinde conexiunea dintre lavoar și scurgere 

    Pentru lavoare metalice 

 Caracteristici 

    Compatibil cu sifoanele metalice Ø32 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: alamă cromată 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă de extensie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0822   kg 

  Dimensiuni (buc)   155×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A4000   8595580507817 

 A4000BLACK    
 Element de prelungire DN32, negru-mat 

 Aplicaţie 

    Pentru a extinde conexiunea dintre lavoar și scurgere 

    Pentru lavoare metalice 

 Caracteristici 

    Compatibil cu sifoanele metalice Ø32 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Culoare: negru-mat 

    Material: alamă cromată fi nisaj negru-mat 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă de extensie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0822   kg 

  Dimensiuni (buc)   155×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A4000BLACK   8595580562083 

 Gama de produse metalice 

 Catalog tehnic 
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 A441-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ventil sită din oţel inoxidabil DN70 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3027   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×80×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A441-DN50/40   8594045937503 

 A441P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ventil sită din oţel inoxidabil DN70 şi 

legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3357   kg 

  Dimensiuni (buc)   280×90×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A441P-DN50/40   8594045937510 
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 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A442-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ventil sită din plastic DN70 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2963   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×80×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A442-DN50/40   8594045937527 

 A442P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ventil sită din plastic DN70 şi legătură 

maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop PVC 

    Grătar din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3451   kg 

  Dimensiuni (buc)   280×90×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A442P-DN50/40   8594045937534 

 Sifoane pentru chiuvetă 

 Catalog tehnic 
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 A444-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi preaplin 

fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă cu preaplin 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3846   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×90×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A444-DN50/40   8594045937756 

 A444P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN70, preaplin 

fl exibil şi legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă cu preaplin 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord și preaplin 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4244   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×90×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A444P-DN50/40   8594045937763 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A446-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop din oţel inoxidabil 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4191   kg 

  Dimensiuni (buc)   240×100×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A446-DN50/40   8594045935981 

 A446P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi legătură 

maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun     17   mm 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop din oţel inoxidabil 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4772   kg 

  Dimensiuni (buc)   240×110×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A446P-DN50/40   8594045935998 

 Sifoane pentru chiuvetă 

 Catalog tehnic 
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 A447-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi preaplin 

fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă cu preaplin 

 Caracteristici 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu preaplin 

    Dop din oţel inoxidabil 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5403   kg 

  Dimensiuni (buc)   280×120×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A447-DN50/40   8594045936001 

 A447P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115, preaplin 

fl exibil şi legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă cu preaplin 

 Caracteristici 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun     17   mm 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord și preaplin 

    Dop din oţel inoxidabil 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5773   kg 

  Dimensiuni (buc)   280×120×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A447P-DN50/40   8594045936018 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A449-DN50/40    
 Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN70 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvete cu două cuve 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Evacuare singulară     49,8   l/min 

  Prin intermediul a două puncte de curgere     83,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu două evacuări 

    Dop din PVC 2 buc 

    Grătar de evacuare din oţel inoxidabil 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6117   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×100×240   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A449-DN50/40   8594045933727 

 A449P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi 

legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvete cu două cuve 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Evacuare singulară     49,8   l/min 

  Prin intermediul a două puncte de curgere     83,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon dublu cu racord 

    Dop din PVC 2 buc 

    Grătar de evacuare din oţel inoxidabil 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,6455   kg 

  Dimensiuni (buc)   340×100×240   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A449P-DN50/40   8594045938470 

 Sifoane pentru chiuvetă 

 Catalog tehnic 
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 A453P    
 Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi 

legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvete cu două cuve 

 Caracteristici 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Evacuare singulară     49,8   l/min 

  Prin intermediul a două puncte de curgere     83,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon dublu cu racord 

    Dop din oţel inoxidabil 2 buc 

    Grătar de evacuare din oţel inoxidabil 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,8533   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×120×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 160   buc 

 Cod produs  EAN 

  A453P   8594045937879 

 A454P    
 Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi 

legătură maşina de spălat, înălţimi diferite 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvete duble cu adâncime diferită 

 Caracteristici 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun     17   mm 

  Evacuare singulară     49,8   l/min 

  Prin intermediul a două puncte de curgere     83,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon dublu cu racord 

    Dop din oţel inoxidabil 2 buc 

    Grătar de evacuare din oţel inoxidabil 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,9936   kg 

  Dimensiuni (buc)   420×120×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   8 / 224   buc 

 Cod produs  EAN 

  A454P   8594045930641 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A800-DN40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă şi sită din oţel inoxidabil DN70 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4148   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×90×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A800-DN40   8594045937282   DN40 

  A800-DN50   8594045938203   DN50 

 A810-DN40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70 şi 

legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4559   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×90×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A810-DN40   8594045937299   DN40 

  A810-DN50   8594045938210   DN50 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A820-DN40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70 şi 2 

legaturi maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu două racorduri 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4817   kg 

  Dimensiuni (buc)   320×100×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A820-DN40   8594045937428   DN40 

  A820-DN50   8594045937893   DN50 

 A830-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70, 

legătură maşina de spălat şi evacuare fl exibilă 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Racordare evacuare fl exibilă Ø40/50 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Furtun fl exibil 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,398   kg 

  Dimensiuni (buc)   500×110×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A830-DN50/40   8594045937435   DN50 
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 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A840-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70, 2 

legături maşina de spălat şi evacuare fl exibilă 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Racordare evacuare fl exibilă Ø40/50 mm 

    Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun     17   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu două racorduri 

    Furtun fl exibil 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,441   kg 

  Dimensiuni (buc)   500×110×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A840-DN50/40   8594045937442 

 A870P-DN40    
 Sifon chiuvetă cu economie spaţiu DN40 şi legătură la 

maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru a economisi spaţiu sub chiuveta 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5867   kg 

  Dimensiuni (buc)   360×90×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  A870P-DN40   8594045931945 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A464-DN50    
 Sifon cădiţă cu ventil DN80 

 Aplicaţie 

    Pentru cădiţe de duș și chiuvete cu evacuare de 52 mm 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     48,6   l/min 

  Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune     588   Pa 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3874   kg 

  Dimensiuni (buc)   320×100×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A464-DN50   8595580514860 

 A750+A31    
 Ţeavă fl exibilă 5/4"×32/40, cu piuliţă plastic + Ventil lavoar 

5/4" cu sită din oţel inoxidabil DN63 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø5/4"×32/40 mm 

    Lungime reglabilă între 390–830 mm 

    Material: polipropilenă 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă de plastic 5/4" 

    Garnitură 

    Sifon cădiţă 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1675   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A750+A31   8595580560201 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A770+A33    
 Ţeavă fl exibilă 6/4"×40/50, cu piuliţa plastic + Ventil 

chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø6/4"×40/50 mm 

    Lungime reglabilă între 390–840 mm 

    Material: polipropilenă 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă de plastic 6/4" 

    Garnitură 

    Sifon cădiţă 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1901   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A770+A33   8595580560256 

 A8000    
 Sifon chiuvetă universal, set 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvete atipice 

    Pentru majoritatea tipurilor de chiuvete 

 Caracteristici 

    Pot fi  utilizate ca piese de schimb pentru sifoanele de chiuvetă 

    Posibilitate de utilizare în situaţii neprevăzute 

    Posibilitate de utilizare cu evacuări lungi sau scurte 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun     17   mm 

  Evacuare singulară     49,8   l/min 

  Prin intermediul a două puncte de curgere     83,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu două racorduri 

    Ventil pentru chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil Ø70 – 2 buc 

    Ventil pentru chiuvetă 6/4“ cu sită din oţel inoxidabil Ø115 – 2 buc 

    Dop din oţel inoxidabil 2 buc 

    Dop din PVC 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,5516   kg 

  Dimensiuni (buc)   510×130×210   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   5 / 80   buc 

 Cod produs  EAN 

  A8000   8595580519070 

 Sifoane pentru chiuvetă 

 Catalog tehnic 
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 P046    
 Ţeavă cu rozetă DN40 

 Aplicaţie 

    Pentru sifoane de lavoar și chiuvetă cu conexiune 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: PVC 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă Ø40 mm 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0978   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×80×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  P046   8594045934366 

 P047    
 Ţeavă cu rozetă DN50 

 Aplicaţie 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø50 mm 

    Material: PVC 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă Ø50 mm 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1212   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×80×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  P047   8594045933109 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 P109    
 Conector pentru econimisirea spaţiului 6/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru a economisi spaţiu sub chiuveta 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Piuliţă 6/4" 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă de scurgere cu piuliţă 6/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1526   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×60×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  P109   8595580545352 

 A443-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu piuliţă 6/4” 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 6/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,234   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×80×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A443-DN50/40   8594045937541 

 Sifoane pentru chiuvetă 

 Catalog tehnic 
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 A443P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu piuliţă 6/4" şi legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     44   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Piuliţă 6/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2687   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×90×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A443P-DN50/40   8594045937558 

 A448-DN50/40    
 Sifon chiuvetă dublu cu piuliţă 6/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Evacuare singulară     44   l/min 

  Prin intermediul a două puncte de curgere     83,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 6/4" – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5052   kg 

  Dimensiuni (buc)   270×80×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A448-DN50/40   8594045937831 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A448P-DN50/40    
 Sifon chiuvetă dublu cu piuliţă 6/4" şi legătură maşina de 

spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvete cu două cuve 

 Caracteristici 

    Evacuare de Ø50 mm sau 40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     53   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Evacuare singulară     44   l/min 

  Prin intermediul a două puncte de curgere     83,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Piuliţă 6/4" – 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5054   kg 

  Dimensiuni (buc)   270×80×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A448P-DN50/40   8594045937848   DN50 

 A80-DN40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă şi piuliţă 6/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă 6/4" 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3497   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×80×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A80-DN40   8594045931488   DN40 

  A80-DN50   8594045936735   DN50 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A81-DN40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4" şi legătură maşina de 

spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Piuliţă 6/4" 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3898   kg 

  Dimensiuni (buc)   330×90×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A81-DN40   8594045935462   DN40 

  A81-DN50   8594045935479   DN50 

 A82-DN40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4" şi 2 legături maşina de 

spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu două racorduri 

    Piuliţă 6/4" 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4252   kg 

  Dimensiuni (buc)   310×70×240   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN  Versiune 

  A82-DN40   8594045936711   DN40 

  A82-DN50   8594045935196   DN50 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A83-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4", legătură maşina de 

spălat şi evacuare fl exibilă 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø40 mm sau 50 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă 6/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3513   kg 

  Dimensiuni (buc)   500×120×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A83-DN50/40   8594045935486 

 A84-DN50/40    
 Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4", 2 legături maşina de 

spălat şi evacuare fl exibilă 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø40 mm sau 50 mm 

    Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu două racorduri 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă 6/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3773   kg 

  Dimensiuni (buc)   500×120×220   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A84-DN50/40   8594045936728 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A872P    
 Sifon chiuvetă cu piuliţă 6/4" şi legătură maşina de spălat, 

economie spaţiu 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Pentru economisirea spaţiului de sub lavoar 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Racord furtun   17–  23   mm 

  Debit     60   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu racord 

    Piuliţă 6/4" 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5177   kg 

  Dimensiuni (buc)   360×90×180   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  A872P   8595580503420 

 A873    
 Sifon universal, ascuns, economie spaţiu 

 Aplicaţie 

    Pentru a economisi spaţiul de sub chiuvetă sau lavoar 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru lavoar sau chiuveta 

 Caracteristici 

    Ușor de modifi cat în funcţie de nevoi 

    Prin încastrarea sifonului este salvat spaţiul sub chiuvetă 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Evacuare verticală 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon încastrat 

    Ţevi pentru conectarea la lavoar sau chiuvetă 

    Piuliţă 5/4", 6/4" 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5227   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×70×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / 280   buc 

 Cod produs  EAN 

  A873   8595580512460 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A33    
 Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70 

 Aplicaţie 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0856   kg 

  Dimensiuni (buc)   80×60×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A33   8594045934199 

 A33P    
 Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi 

legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon de cădiţă cu conector 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1252   kg 

  Dimensiuni (buc)   135×80×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 2100   buc 

 Cod produs  EAN 

  A33P   8594045935264 

 Sifoane pentru chiuvetă 

 Catalog tehnic 
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 A331    
 Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi 

preaplin fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă cu preaplin 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon de cădiţă cu preaplin 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,164   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×70×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  A331   8594045931341 

 A34    
 Ventil chiuvetă înălţat 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70 

 Aplicaţie 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop PVC 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0919   kg 

  Dimensiuni (buc)   80×80×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A34   8594045937718 

 Sifoane pentru chiuvetă 
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 A37    
 Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN115 

 Aplicaţie 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cădiţă 

    Dop din oţel inoxidabil 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2016   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×70×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A37   8594045936285 

 A38    
 Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi 

preaplin fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru chiuvetă cu preaplin 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Sita de pe grilă are funcţie de închidere 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon de cădiţă cu preaplin 

    Dop din oţel inoxidabil 

    Grătar din oţel inoxidabil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2865   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×100×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 840   buc 

 Cod produs  EAN 

  A38   8594045936292 

 Sifoane pentru chiuvetă 

 Catalog tehnic 
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 A30    
 Adaptor 6/4" cu legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Adaptor 6/4" cu racord 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0841   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×50×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 2100   buc 

 Cod produs  EAN 

  A30   8594045935257 

 A44MN    
 Distanţier cu piuliţă de cuplare 6/4" 

 Aplicaţie 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Ţeavă evacuare Ø40 mm 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

 Conţinutul pachetului 

    Distanţier 6/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0962   kg 

  Dimensiuni (buc)   265×55×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A44MN   8595580545055 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 
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 A44MS    
 Distanţier cu piuliţă de cuplare 6/4" cu conector 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Ţeavă evacuare Ø40 mm 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Distanţier 6/4" cu o singură conexiune 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,121   kg 

  Dimensiuni (buc)   265×55×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  A44MS   8595580545031 

 A44M-DN40    
 Adaptor 6/4" cu 2 legături maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    Ţeavă evacuare Ø40 mm 

    Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului 6/4" 

    Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     6/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Adaptor 6/4" cu două racorduri 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1964   kg 

  Dimensiuni (buc)   270×50×200   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A44M-DN40   8594045931334 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 

 Catalog tehnic 



499

 A300    
 Adaptor 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4" cu legătură maşina de spălat 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    Filet 5/4" pentru racordare la sifon 

    Cu conector pentru mașină de spălat rufe sau vase 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     5/4  " 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Adaptor 5/4" cu racord 

    Piuliţă 5/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0153   kg 

  Dimensiuni (buc)   115×45×105   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A300   8594045937374 

 S0506-ND    
 Reducţie 5/4"×6/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea unui sifon de lavoar la chiuvetă 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Reducţie 5/4"×6/4" 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0138   kg 

  Dimensiuni (buc)   50×30×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 3200   buc 

 Cod produs  EAN 

  S0506-ND   8594045934809 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 
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 S0507-ND    
 Reducţie 6/4"×5/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea unui sifon de chiuvetă la lavoar 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Reducţie 5/4"×6/4" 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0077   kg 

  Dimensiuni (buc)   50×15×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 3200   buc 

 Cod produs  EAN 

  S0507-ND   8595580505905 

 S0556-ND    
 Reducţie 6/4"×5/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru montarea unui sifon de chiuvetă la lavoar 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Reducţie 5/4"×6/4" 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0125   kg 

  Dimensiuni (buc)   50×30×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 3200   buc 

 Cod produs  EAN 

  S0556-ND   8595580537074 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 

 Catalog tehnic 
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 P0048-ND    
 Cot complet G1"/17–23 

 Aplicaţie 

    Pentru conector dublu 

    Pentru racordarea mașinilor de spălat la sifon 

 Caracteristici 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Cot cu piuliţă 

    Garnitură 

    Capac 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0278   kg 

  Dimensiuni (buc)   65×37×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  P0048-ND   8594045938364 

 P0049-ND    
 Cot complet G1"/8–16 

 Aplicaţie 

    Pentru conector dublu 

    Pentru sifoane de lavoar și chiuvetă cu conexiune 

 Caracteristici 

    Cot pentru conectarea aparatelor electrice: uscătoare, cazane, aer 

condiţionat,aparatelor de recuperare a căldurii etc. 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     5/4  " 

  Racord furtun   8–  16   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Cot cu piuliţă 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0264   kg 

  Dimensiuni (buc)   66,6×41,4×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  P0049-ND   8595580547653 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 
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 P148    
 Cot dublu G1"/17–23 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea de până la două aparate 

    Conectează diverse aparate la conducta de evacuare. 

    Pentru mașini de spălat și alte sifoane 

 Caracteristici 

    Doi conectori pentru diverse aparate – mașini de spălat rufe, mașini de spălat 

vase, uscătoare, etc. 

    Bariera direcţionează fl uxul de apă, reducând riscul refl uxului în celălalt 

conector. 

    Matricea G1" pentru conectarea la sifon 

    Dopul de culoare roșie este utilizat pentru blocarea conectorului, în cazul în 

care acesta nu este utilizat 

 Parametrii tehnici 

  racord dublu furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Conector 

    Conector 17–23 mm – 2 buc 

    Garnitură 

    Dopuri 2 buc 

    Garnituri conector 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0855   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×72×94   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  P148   8595580544980 

 P148Z    
 Cot dublu G1"/17–23 cu supapa de retur 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea de până la două aparate 

    Conectează diverse aparate la conducta de evacuare. 

    Pentru mașini de spălat și alte sifoane 

 Caracteristici 

    Doi conectori pentru diverse aparate – mașini de spălat rufe, mașini de spălat 

vase, uscătoare, etc. 

    Supapa de retur previne refl uxul de apă, soluţie potrivită sistemelor care nu 

dispun de supape de retur proprii 

    Bariera direcţionează fl uxul de apă, reducând riscul refl uxului în celălalt 

conector. 

    Matricea G1" pentru conectarea la sifon 

    Dopul de culoare roșie este utilizat pentru blocarea conectorului, în cazul în 

care acesta nu este utilizat 

 Parametrii tehnici 

  racord dublu furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Conector 

    Conector 17–23 mm – 2 buc 

    Garnitură 

    Dopuri 2 buc 

    Garnituri conector 2 buc 

    SUPAPĂ ANTI-RETUR 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0915   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×72×94   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  P148Z   8595580544973 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 

 Catalog tehnic 
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 P149Z    
 Cot dublu G1"/8–23 cu supapa de retur 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea de până la două aparate 

    Conectează diverse aparate la conducta de evacuare. 

    Pentru mașini de spălat și alte sifoane 

 Caracteristici 

    Doi conectori pentru diverse aparate electrice – mașini de spălat rufe, mașini 

de spălat vase, uscătoare, boilere, aer condiţionat, aparate de recuperare 

a căldurii, etc. 

    Supapa de retur previne refl uxul de apă, soluţie potrivită sistemelor care nu 

dispun de supape de retur proprii 

    Bariera direcţionează fl uxul de apă, reducând riscul refl uxului în celălalt 

conector. 

    Matricea G1" pentru conectarea la sifon 

    Dopul de culoare roșie este utilizat pentru blocarea conectorului, în cazul în 

care acesta nu este utilizat 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     1  " 

  Racord furtun   8–  16   mm 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Conector 

    Garnitură 

    Dop 1 buc 

    Garnituri conector 2 buc 

    SUPAPĂ ANTI-RETUR 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0856   kg 

  Dimensiuni (buc)   120×72×92   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  P149Z   8595580547646 

 P155Z    
 Cot dublu DN40/32 / 17–23 cu supapa de retur 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea de până la două aparate 

    Conectează diverse aparate la conducta de evacuare. 

    Pentru mașini de spălat și alte sifoane 

 Caracteristici 

    Doi conectori pentru diverse aparate – mașini de spălat rufe, mașini de spălat 

vase, uscătoare, etc. 

    Supapa de retur previne refl uxul de apă, soluţie potrivită sistemelor care nu 

dispun de supape de retur proprii 

    Bariera direcţionează fl uxul de apă, reducând riscul refl uxului în celălalt 

conector. 

    Conectare directă la HT DN40 / DN32 - nu este nevoie de un alt sifon atunci 

când instalaţi aparate de uz casnic suplimentar 

    Dopul de culoare roșie este utilizat pentru blocarea conectorului, în cazul în 

care acesta nu este utilizat 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  racord dublu furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Conector 

    Conector 17–23 mm – 2 buc 

    Garnitură 

    Dopuri 2 buc 

    Garnituri conector 2 buc 

    SUPAPĂ ANTI-RETUR 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1202   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×72×94   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  P155Z   8595580562502 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 
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 P156Z    
 Cot dublu DN40/32 / 8–23 cu supapa de retur 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea de până la două aparate 

    Conectează diverse aparate la conducta de evacuare. 

    Pentru mașini de spălat și alte sifoane 

 Caracteristici 

    Doi conectori pentru diverse aparate electrice – mașini de spălat rufe, mașini 

de spălat vase, uscătoare, boilere, aer condiţionat, aparate de recuperare 

a căldurii, etc. 

    Supapa de retur previne refl uxul de apă, soluţie potrivită sistemelor care nu 

dispun de supape de retur proprii 

    Bariera direcţionează fl uxul de apă, reducând riscul refl uxului în celălalt 

conector. 

    Conectare directă la HT DN40 / DN32 - nu este nevoie de un alt sifon atunci 

când instalaţi aparate de uz casnic suplimentar 

    Dopul de culoare roșie este utilizat pentru blocarea conectorului, în cazul în 

care acesta nu este utilizat 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Dimensiunea fi letului pentru racordarea sifonului     1  " 

  Racord furtun   8–  16   mm 

  Racord furtun   17–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Conector 

    Garnitură 

    Dop 1 buc 

    Garnituri conector 2 buc 

    SUPAPĂ ANTI-RETUR 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1105   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×72×94   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  P156Z   8595580562519 

 P066    
 Set garnituri de rezervă pentru sifoanele de lavoar 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoar 

 Caracteristici 

    100% compatibilitate 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură 7 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,012   kg 

  Dimensiuni (buc)   70×70×30   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P066   8595580537098 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 

 Catalog tehnic 
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 P067    
 Set garnituri de rezervă pentru sifoanele de chiuvetă 

 Aplicaţie 

    Sifoane pentru chiuvetă 

 Caracteristici 

    100% compatibilitate 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură 6 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0133   kg 

  Dimensiuni (buc)   70×70×25   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  P067   8595580537104 

 S0156-ND    
 Inserţie pliată 50/40 

 Aplicaţie 

    Pentru a redimensiona diametrul conductei 

 Caracteristici 

    Culoare: negru 

    Ø50/40 mm 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0286   kg 

  Dimensiuni (buc)   60×30×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  S0156-ND   8595580536695 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 
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 S0688-ND    
 Inserţie pliată 36/10 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta ţevile de preaplin în conductele de evacuare 

 Caracteristici 

    Culoare: negru 

    Pentru sifoanele de condens și supape de siguranţă 

    Ø40/10mm 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0049   kg 

  Dimensiuni (buc)   50×30×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  S0688-ND   8595580524043 

 Z0003-ND    
 Inserţie pliată 40/32 

 Aplicaţie 

    Pentru a redimensiona diametrul conductei 

 Caracteristici 

    Culoare: negru 

    Ø40/32 mm 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0256   kg 

  Dimensiuni (buc)   50×30×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  Z0003-ND   8595580536596 

 Z0004-ND    
 Inserţie pliată 50/32 

 Aplicaţie 

    Pentru a redimensiona diametrul conductei 

 Caracteristici 

    Culoare: negru 

    Ø50/32 mm 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0526   kg 

  Dimensiuni (buc)   60×30×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  Z0004-ND   8595580508104 

 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 
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 Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii 
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 Z0026-ND    
 Inserţie pliată 60/32 

 Aplicaţie 

    Pentru a redimensiona diametrul conductei 

 Caracteristici 

    Culoare: alb 

    Ø60/32 mm 

    Material: cauciuc 

 Conţinutul pachetului 

    Garnitură de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0281   kg 

  Dimensiuni (buc)   60×24×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   1 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  Z0026-ND   8595580536350 

 A22    
 Rozetă – pentru preaplinul lavoarului DN33 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    O33 mm 

    Material: plastic cromat 

 Conţinutul pachetului 

    Rozetă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0055   kg 

  Dimensiuni (buc)   35×15×35   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   200 / 5600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A22   8594045930269 

 A21    
 Rozetă – pentru preaplinul lavoarului DN35 

 Aplicaţie 

    Pentru lavoare cu preaplin 

 Caracteristici 

    Ø35 mm 

    Material: plastic cromat 

 Conţinutul pachetului 

    Rozetă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0056   kg 

  Dimensiuni (buc)   40×15×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   200 / 5600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A21   8594045930252 
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 A45A    
 Sifon urinal cu garnitură 

 Aplicaţie 

    Pentru pisoar cu evacuare verticală 

 Caracteristici 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     58   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     38   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Garnitură de etanșare 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2578   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×140×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A45A   8594045935400 

 A45B    
 Sifon urinal orizontal DN40 

 Aplicaţie 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru pisoar cu evacuare în spate 

 Caracteristici 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Evacuare orizontală 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Conexiunea la pisoar Ø50 mm 

    Debit ridicat 

    Inele pentru fi xare 

    Design sifon cu auto-curăţare 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Debit     42   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Scurgere și sifon cu o deschidere de curăţare 

    Garnitură de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,195   kg 

  Dimensiuni (buc)   170×130×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A45B   8594045937596 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru pisoar şi bideu 



509

 A45C    
 Sifon urinal vertical DN40 și DN50 

 Aplicaţie 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru pisoar cu evacuare în spate 

 Caracteristici 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Evacuare verticală 

    Racordare la conducta de evacuare Ø40/50 mm 

    Conexiunea la pisoar Ø50 mm 

    Opritoare pentru a conecta HT50 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Debit     40,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Scurgere și sifon cu o deschidere de curăţare 

    Garnitură de etanșare 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1995   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×130×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A45C   8594045937602 

 A45E    
 Sifon bideu DN32 metal 

 Aplicaţie 

    Pentru bideu 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    Material: metal cromat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     62   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     36   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă conectarea la evacuare 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3889   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×120×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 700   buc 

 Cod produs  EAN 

  A45E   8595580502430 

 Sifoane pentru pisoar şi bideu 
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 A45G    
 Sifon bideu DN32 metal 

 Aplicaţie 

    Pentru bideu 

 Caracteristici 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Rezistenţă îmbunătăţită la zgârieturi 

    înălţime de construcţie redusă 

    Material: metal cromat 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     35   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     36   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Piuliţă conectarea la evacuare 5/4" 

    Ornament metalic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3119   kg 

  Dimensiuni (buc)   235×120×45   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A45G   8595580550592 

 ATS001    
 Robinet de clătire sub presiune pentru pisoar 

 Aplicaţie 

    Pentru clătirea pisoarelor cu alimentare de sus 

 Caracteristici 

    Set complet pentru racordarea la pisoar 

    Material: metal cromat 

 Parametrii tehnici 

  Debitul de funcţionare minim 0,4 MPa     1,5   l 

  Durata de spălare     8   s 

 Conţinutul pachetului 

    Mecanism dublu de clătire 

    Kit de etanșare 

    Ţevi pentru racordare la pisoar 

    Ornament metalic 2 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4382   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×55×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  ATS001   8594045931525 

 Catalog tehnic 

 Sifoane pentru pisoar şi bideu 
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 AKS1    
 Pâlnie cu bile cu sistem pentru preluare condens 

 Aplicaţie 

    Pentru a capta condensul 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros umed 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     16,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0705   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×92×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS1   8594045939118 

 AKS1Z    
 Pâlnie cu bile cu sistem pentru preluare condens 

 Aplicaţie 

    Pentru a capta condensul 

 Caracteristici 

    Sifon anti-miros combinat cu bilă 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     16,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros combinat 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1292   kg 

  Dimensiuni (buc)   125×92×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS1Z   8595580531690 

 Sifoane pentru condens 

 
 

  S
IF

O
A

N
E

 
 

 
 

 
 

 
 

 



512

 AKS2    
 Sifon pentru condens DN40 

 Aplicaţie 

    Pentru a capta condensul 

 Caracteristici 

    Sifon anti-miros combinat cu bilă 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit cu guler S688     3,6   l/min 

  Debit cu guler S687     38,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros combinat 

    Garnitură redusă Ø40/10 

    Garnitură redusă Ø40/32 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3057   kg 

  Dimensiuni (buc)   300×70×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS2   8595580514808 

 AKS3    
 Sifon pentru condens DN40 

 Aplicaţie 

    Pentru a capta condensul 

 Caracteristici 

    Sifon anti-miros combinat cu bilă 

    Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     64   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit cu guler     38,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros combinat 

    Reducţie 6/4"×5/4" 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2731   kg 

  Dimensiuni (buc)   290×80×190   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 420   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS3   8595580515201 

 Sifoane pentru condens 

 Catalog tehnic 
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 AKS4    
 Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oţel 

inoxidabil DN40 şi DN50 

 Aplicaţie 

    Pentru a capta condensul 

 Caracteristici 

    Capac din otel inoxidabil cu mecanism de fi xare ascuns 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Cârlige pentru o fi xare mai fermă pe perete 

    Sifon anti-miros combinat cu bilă 

    Conexiunea la scurgere 40/50 

    Opritoare pentru a conecta HT50 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     3   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros combinat 

    Capac din oţel inoxidabil 

    Capac de construcţie 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   1,242   kg 

  Dimensiuni (buc)   180×70×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS4   8595580522605 

 AKS5    
 Pâlnie cu bile pentru preluare condens cu sistem de fi xare 

a tuburilor DN32 

 Aplicaţie 

    Pentru a capta condensul 

 Caracteristici 

    Posibilitate de conectare pentru trei surse de condens 

    Suport pentru tuburi de condens fără contact direct cu sifonul 

    Sifon anti-miros combinat cu bilă 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Debit     10,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros combinat 

    Suport pentru tuburi 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1619   kg 

  Dimensiuni (buc)   130×100×125   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 960   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS5   8595580531683 

 Sifoane pentru condens 
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 AKS6    
 Reducţie HT 40/50×G1/2" 

 Aplicaţie 

    Pentru reducţia racordurilor la HT40/50 mm 

 Caracteristici 

    Ţevile pot fi  conectate înșurubat pe fi let G1/2“ 

    Posibilitate de conectare la evacuare de Ø40 mm sau Ø50 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Filet     1/2  " 

  Racord furtun     14   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Reducţie 5/4"×6/4" 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0664   kg 

  Dimensiuni (buc)   130×65×65   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1400   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS6   8595580530693 

 AKS7    
 Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oţel 

inoxidabil DN40 şi DN50 

 Aplicaţie 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru a capta condensul 

 Caracteristici 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Cârlige pentru o fi xare mai fermă pe perete 

    Sifon anti-miros combinat cu bilă 

    Conexiune furtun cu Ø17 și Ø23 mm 

    Conexiunea la scurgere 40/50 

    Opritoare pentru a conecta HT50 mm 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     44   mm 

  Debit     16,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon anti miros combinat 

    Capac din oţel inoxidabil 

    Cot 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2313   kg 

  Dimensiuni (buc)   180×150×70   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  AKS7   8595580549473 

 Sifoane pentru condens 

 Catalog tehnic 
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 APS1    
 Legătură externă maşină de spălat, cromată 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros uscat care blochează mirosul din canalizare 

    Racord furtun Ø19 și 23 mm 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Material: placat cu crom ABS 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Ornament din plastic cromat 

    Bilă cu arc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0805   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×80×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN 

  APS1   8594045933710 

 APS2    
 Legătură externă maşină de spălat, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

 Caracteristici 

    Sifon anti miros uscat care blochează mirosul din canalizare 

    Racord furtun Ø19 și 23 mm 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Diametrul ţevii Deșeuri     32   mm 

  Racord furtun   19–  23   mm 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Rozetă din plastic 

    Bilă cu arc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0765   kg 

  Dimensiuni (buc)   100×80×90   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 2800   buc 

 Cod produs  EAN 

  APS2   8594045933703 

 Sifoane pentru mașina de spălat 
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 APS3    
 Legătură maşină de spălat incastrată, cu capac din oţel 

inoxidabil 

 Aplicaţie 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

 Caracteristici 

    Cârlige pentru o fi xare mai fermă pe perete 

    Conexiunea la scurgere 40/50 

    Opritoare pentru a conecta HT50 mm 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     16,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac din oţel inoxidabil 

    Cot 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1823   kg 

  Dimensiuni (buc)   180×70×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  APS3   8594045931259 

 APS3P    
 Legătură maşină de spălat incastrată, cu capac din oţel 

inoxidabil si supapă pentru aer DN40 şi DN50 

 Aplicaţie 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

 Caracteristici 

    Cârlige pentru o fi xare mai fermă pe perete 

    Conexiunea la scurgere 40/50 

    Opritoare pentru a conecta HT50 mm 

    Supapă admisie aer care reglează vacuum-ul din sistemul de evacuare 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Ventilaţie     4   l/s 

  Flux cu aerare     9,6   l/s 

  Flux fără aerare     8,4   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Sifon cu supapă de admisie aer 

    Capac din oţel inoxidabil 

    Capac de construcţie 

    Cot 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4508   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×100×160   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   25 / 400   buc 

 Cod produs  EAN 

  APS3P   8595580531638 

 Sifoane pentru mașina de spălat 

 Catalog tehnic 
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 APS4    
 Legătură incastrată maşina de spălat cu capac din plastic, 

alb 

 Aplicaţie 

    Pentru instalare în perete 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

 Caracteristici 

    Cârlige pentru o fi xare mai fermă pe perete 

    Conexiunea la scurgere 40/50 

    Opritoare pentru a conecta HT50 mm 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Sifon anti miros     50   mm 

  Rezistenţa termică     95   ˚C 

  Debit     16,8   l/min 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Capac din plastic 

    Cot 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,173   kg 

  Dimensiuni (buc)   180×70×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   40 / 1120   buc 

 Cod produs  EAN 

  APS4   8594045931402 

 APS5    
 Legătură externă maşină de spălat cu supapă pentru aer, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase 

 Caracteristici 

    Supapă admisie aer care reglează vacuum-ul din sistemul de evacuare 

    Sifon anti miros uscat care blochează mirosul din canalizare 

    Conectare la conducta de evacuare Ø32 mm 

    Orifi ciu de acces pentru curăţare ușoară 

    Material: ABS 

 Parametrii tehnici 

  Ventilaţie     4   l/s 

 Conţinutul pachetului 

    Corpul sifonului și ventilul 

    Rozetă din plastic 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0988   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×80×100   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 2100   buc 

 Cod produs  EAN 

  APS5   8595580523114 

 Sifoane pentru mașina de spălat 
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520  Catalog tehnic 

 A710    
 Ţeavă fl exibilă 40×40 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø40/40 mm 

    Lungime reglabilă între 340 mm – 780 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0884   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A710   8595580558833 

 A720    
 Ţeavă fl exibilă 50/40×40/50 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø40/50×50/40 mm 

    Lungime reglabilă între 435 mm – 885 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1363   kg 

  Dimensiuni (buc)   440×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A720   8595580558840 

 A730    
 Ţeavă fl exibilă 5/4"×40, cu piuliţă plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø5/4"×40 mm 

    Lungime reglabilă între 350 mm – 790 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă de plastic 5/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,104   kg 

  Dimensiuni (buc)   360×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A730   8595580558857 

 Catalog tehnic 

 Ţevi fl exibile PREMIUM 
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 A740    
 Ţeavă fl exibilă 5/4"×40, cu piuliţă metalică 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Lungime reglabilă între 340 mm – 790 mm 

    Conexiune Ø5/4"×40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă metal 5/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1144   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A740   8595580558864 

 A750    
 Ţeavă fl exibilă 5/4"×32/40, cu piuliţă plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø5/4"×32/40 mm 

    Lungime reglabilă între 390–830 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă de plastic 5/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1094   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A750   8595580558871 

 A760    
 Ţeavă fl exibilă 5/4"×32/40, cu piuliţă metalică 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø5/4"×32/40 mm 

    Lungime reglabilă între 380 mm – 830 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă metal 5/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1194   kg 

  Dimensiuni (buc)   390×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A760   8595580558888 

 Ţevi fl exibile PREMIUM 
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 A770    
 Ţeavă fl exibilă 6/4"×40/50, cu piuliţa plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø6/4"×40/50 mm 

    Lungime reglabilă între 390–840 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă de plastic 6/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1324   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A770   8595580558895 

 A780    
 Ţeavă fl exibilă 6/4"×40/50, cu piuliţa metalică 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø6/4"×40/50 mm 

    Lungime reglabilă între 390–830 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă Metal 6/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1474   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A780   8595580558901 

 A791    
 Ţeavă fl exibilă 6/4"×40, cu piuliţa plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø6/4"×40 mm 

    Lungime reglabilă între 360 mm – 800 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă de plastic 6/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1104   kg 

  Dimensiuni (buc)   350×60×60   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A791   8595580558918 

 Ţevi fl exibile PREMIUM 

 Catalog tehnic 
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 A792    
 Ţeavă fl exibilă 6/4"×40, cu piuliţa metalică 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø6/4"×40 mm 

    Lungime reglabilă între 350 mm – 790 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă Metal 6/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1244   kg 

  Dimensiuni (buc)   360×40×40   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A792   8595580558925 

 A793    
 Ţeavă fl exibilă 6/4" cu reducţie la 5/4"×50/40, piuliţa plastic 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conectarea Ø6/4" cu reducţie la 5/4"×50/40 mm 

    Lungime reglabilă între 390–840 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Piuliţă de plastic 6/4" și racord 5/4" 

    Garnitură 

    Suport pentru ţevi fl exibile 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1396   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A793   8595580560867 

 A794    
 Ţeavă fl exibilă 40–32×32–40 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea la sistemul de canalizare 

 Caracteristici 

    Conexiune Ø40/50×50/40 mm 

    Lungime reglabilă între 430 mm – 830 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1034   kg 

  Dimensiuni (buc)   444×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / 1600   buc 

 Cod produs  EAN 

  A794   8595580560874 

 Ţevi fl exibile PREMIUM 
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 A7990    
 Garnitură din două componente 5/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru etanșare 5/4" 

 Caracteristici 

    Ø5/4" 

    Partea fi xă a garniturii își păstrează forma și împiedică deformarea 

    Partea moale a garniturii asigură o etanșare perfectă 

    Material: elastomer 

 Conţinutul pachetului 

    Garnituri 10 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0194   kg 

  Dimensiuni (buc)   39×2×39   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  A7990   8595580520618 

 A7991    
 Garnitură din două componente 6/4" 

 Aplicaţie 

    Pentru etanșare 6/4" 

 Caracteristici 

    Ø6/4" 

    Partea fi xă a garniturii își păstrează forma și împiedică deformarea 

    Partea moale a garniturii asigură o etanșare perfectă 

    Material: elastomer 

 Conţinutul pachetului 

    Garnituri 10 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0204   kg 

  Dimensiuni (buc)   45×2×45   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  A7991   8595580520625 

 A7992    
 Garnitură din două componente 1" 

 Aplicaţie 

    Pentru etanșare 1“ 

 Caracteristici 

    Ø1" 

    Partea fi xă a garniturii își păstrează forma și împiedică deformarea 

    Partea moale a garniturii asigură o etanșare perfectă 

    Material: elastomer 

 Conţinutul pachetului 

    Garnituri 10 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0114   kg 

  Dimensiuni (buc)   30×3×30   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  A7992   8595580522612 

 Catalog tehnic 

 Garnitură din două componente 
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 A7993    
 Sistem de fi xare a ţevii fl exibile 

 Aplicaţie 

    Ţevi fl exibile 

 Caracteristici 

    Suport pentru a transforma ţeava într-un sifon 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Suport 10 buc 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0072   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×49,5×5   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   10 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  A7993   8595580562007 
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 A97L    
 Cot WC fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Diametru racord 70/110×102/122 mm 

    Lungime reglabilă între 260–650 mm 

    Garnitura este parte integrantă a racordului 

    Etanșeitate de lungă durată a îmbinării datorită tehnologiei moderne - 

sudura rotativă a gulerului 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord fl exibil cu garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,38   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×122×122   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 /    buc 

 Cod produs  EAN 

  A97L   8595580562755 

 A97    
 Cot WC fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Conexiune diametrul 80/110×100/120 mm 

    Lungime reglabilă între 240–600 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5396   kg 

  Dimensiuni (buc)   280×120×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  A97   8594045933468 

 A97SN    
 Cot WC fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Diametru racord 70/110×102/122 mm 

    Lungime reglabilă între 230–530 mm 

    Garnitura este parte integrantă a racordului 

    Etanșeitate de lungă durată a îmbinării datorită tehnologiei moderne - 

sudura rotativă a gulerului 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord fl exibil cu garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4156   kg 

  Dimensiuni (buc)   200×120×120   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  A97SN   8595580562366 

 Catalog tehnic 

 Racorduri WC fl exibile 
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 A970    
 Cot WC fl exibil 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Conexiune diametrul 80/110×100/120 mm 

    Lungime reglabilă între 280–550 mm 

    Potrivit pentru renovări 

    Posibilitatea conectării la ţeava de evacuare cu HT, cu garnitură, sau folosind 

ambele variante pentru etanșare maximă 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Furtun fl exibil 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,7606   kg 

  Dimensiuni (buc)   280×140×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  A970   8595580528560 

 A90-22    
 Cot WC – conector 22° 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Unghi de înclinare 22° 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Cot 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3542   kg 

  Dimensiuni (buc)   240×135×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  A90-22   8594045931839 

 A90-45    
 Cot WC – conector 45° 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Unghi de înclinare de 45° 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Cot 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2864   kg 

  Dimensiuni (buc)   240×135×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  A90-45   8594045931822 

 Racorduri WC fl exibile 
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 A90-90    
 Cot WC – conector 90° 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Unghi de înclinare 90° 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Cot 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,41   kg 

  Dimensiuni (buc)   260×110×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  A90-90   8594045931846 

 A90-90P40    
 Cot WC legătură maşina de spălat DN40 – conector 90° 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord de evacuare 110 mm 

    Unghi de înclinare 90° 

    Posibilitatea de a conecta ţeavă de lavoar de Ø40 mm sau un aerisitor 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Cot 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,4948   kg 

  Dimensiuni (buc)   220×135×155   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   12 / 192   buc 

 Cod produs  EAN 

  A90-90P40   8594045930597 

 A91-150    
 Cot WC – conector 150 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Lungime 150 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2347   kg 

  Dimensiuni (buc)   150×135×135   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 480   buc 

 Cod produs  EAN 

  A91-150   8594045932812 

 Racorduri WC 

 Catalog tehnic 
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 A91-250    
 Cot WC – conector 250 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Lungime 250 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,3414   kg 

  Dimensiuni (buc)   250×135×135   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   20 / 320   buc 

 Cod produs  EAN 

  A91-250   8594045931853 

 A91-400    
 Cot WC – conector 400 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Lungime 400 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,5899   kg 

  Dimensiuni (buc)   400×135×135   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   15 / 240   buc 

 Cod produs  EAN 

  A91-400   8594045931860 

 A92    
 Cot WC – conector excentric 158 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Off -axa 15 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Ţeavă 

    Garnitură 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2636   kg 

  Dimensiuni (buc)   158×135×138   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 480   buc 

 Cod produs  EAN 

  A92   8594045935219 

 Racorduri WC 
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 A98    
 Rozetă WC DN110 mică 

 Aplicaţie 

    Pentru acoperirea deschiderii de la cotul ţevii de scurgere 

 Caracteristici 

    Pentru ţeava Ø110 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Rozetă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0777   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×45×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   75 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  A98   8594045931808 

 A980    
 Rozetă WC DN110 mare 

 Aplicaţie 

    Pentru acoperirea deschiderii de la cotul ţevii de scurgere 

 Caracteristici 

    Pentru ţeava Ø110 mm 

    Două buc rozete – pot fi  instalate retroactiv 

    Potrivită pentru majoritatea tipurilor de wc-uri de pardoseală 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Rozetă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1409   kg 

  Dimensiuni (buc)   170×100×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 480   buc 

 Cod produs  EAN 

  A980   8595580520434 

 A991    
 Racord WC drept 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord WC 

    Garnitură din TPE 

    Manșetă din PVC 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2477   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×125×140   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   35 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A991   8595580542078 

 Racorduri WC 

 Catalog tehnic 
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 A991-20    
 Racord WC excentric 20 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Off -axa 20 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord WC 

    Garnitură din TPE 

    Manșetă din PVC 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1895   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×125×150   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   35 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A991-20   8595580542085 

 A991-40    
 Racord WC excentric 40 mm 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Off -axa 40 mm 

    Material: polipropilenă 

 Conţinutul pachetului 

    Racord WC 

    Garnitură din TPE 

    Manșetă din PVC 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1965   kg 

  Dimensiuni (buc)   140×125×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   35 / 560   buc 

 Cod produs  EAN 

  A991-40   8595580542092 

 A99    
 Cot WC fi x 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Material: PVC 

 Conţinutul pachetului 

    Guler 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,2038   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×100×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A99   8594045931921 

 Racorduri WC 
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 A990    
 Cot WC excentric 

 Aplicaţie 

    Pentru conectarea WC la conducta de scurgere 

 Caracteristici 

    Racord Ø110 mm 

    Off -axa 20 mm 

    Material: PVC 

 Conţinutul pachetului 

    Guler 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1948   kg 

  Dimensiuni (buc)   110×100×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  A990   8594045931938 

 APH40    
 Aerisitor DN40 

 Aplicaţie 

    Supapă de aerisire pentru coloana de evacuare 

 Caracteristici 

    Ø40 mm 

    Previne pătrunderea mirosurilor neplăcute din canalizare 

    Permite aerului să pătrundă în canalizare pentru a împiedica efectul de vid 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Debit de aer la 250 Pa     1,45   l/s 

 Conţinutul pachetului 

    Aerisitor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0425   kg 

  Dimensiuni (buc)   85×50×50   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   300 / 4800   buc 

 Cod produs  EAN 

  APH40   8595580500429 

 APH50    
 Aerisitor DN50 

 Aplicaţie 

    Supapă de aerisire pentru coloana de evacuare 

 Caracteristici 

    Ø50 mm 

    Previne pătrunderea mirosurilor neplăcute din canalizare 

    Permite aerului să pătrundă în canalizare pentru a împiedica efectul de vid 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Debit de aer la 250 Pa     1,45   l/s 

 Conţinutul pachetului 

    Aerisitor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0466   kg 

  Dimensiuni (buc)   74×55×55   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 1200   buc 

 Cod produs  EAN 

  APH50   8594045930856 

 Racorduri WC 

 Catalog tehnic 
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 APH75    
 Aerisitor DN75 

 Aplicaţie 

    Supapă de aerisire pentru coloana de evacuare 

 Caracteristici 

    Ø75 mm 

    Previne pătrunderea mirosurilor neplăcute din canalizare 

    Permite aerului să pătrundă în canalizare pentru a împiedica efectul de vid 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Debit de aer la 250 Pa     1,2   l/s 

 Conţinutul pachetului 

    Aerisitor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,0611   kg 

  Dimensiuni (buc)   78×80×80   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  APH75   8594045930863 

 APH110    
 Aerisitor DN110 

 Aplicaţie 

    Supapă de aerisire pentru coloana de evacuare 

 Caracteristici 

    Ø110 mm 

    Previne pătrunderea mirosurilor neplăcute din canalizare 

    Permite aerului să pătrundă în canalizare pentru a împiedica efectul de vid 

    Material: polipropilenă 

 Parametrii tehnici 

  Debit de aer la 250 Pa     2,4   l/s 

 Conţinutul pachetului 

    Aerisitor 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,1284   kg 

  Dimensiuni (buc)   115×80×110   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   50 / 800   buc 

 Cod produs  EAN 

  APH110   8594045930870 

 Aerisitoare 
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 AVD001    
 Uşiţă acces cadă 150×150, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru a acoperi deschiderea de serviciu 

 Caracteristici 

    Dimensiuni 150×150 mm 

    Material: polipropilenă cu stabilizatori UV pentru a preveni îngălbenirea 

 Conţinutul pachetului 

    Ușă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,163   kg 

  Dimensiuni (buc)   170×20×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   60 / 760   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVD001   8594045933697 

 AVD002    
 Uşiţă acces cadă 150×300, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru a acoperi deschiderea de serviciu 

 Caracteristici 

    Dimensiuni 150×300 mm 

    Material: polipropilenă cu stabilizatori UV pentru a preveni îngălbenirea 

 Conţinutul pachetului 

    Ușă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,261   kg 

  Dimensiuni (buc)   320×20×170   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   30 / 360   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVD002   8594045933680 

 AVD003    
 Uşiţă acces cadă 300×300, alb 

 Aplicaţie 

    Pentru a acoperi deschiderea de serviciu 

 Caracteristici 

    Dimensiuni 300×300 mm 

    Material: polipropilenă cu stabilizatori UV pentru a preveni îngălbenirea 

 Conţinutul pachetului 

    Ușă 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,491   kg 

  Dimensiuni (buc)   316×30×316   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   16 / 96   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVD003   8594045931778 

 Ușiţe de acces pentru cadă 

 Catalog tehnic 
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 AVD004    
 Uşiţă acces cadă, magnetică, înălţime ajustabilă 

 Aplicaţie 

    Pentru a acoperi deschiderea de serviciu 

 Caracteristici 

    Ușiţa metalica de acces (sub gresie) 

    Ușiţa de baie se integrează în gresie, reglabil pe înălţime 

    Material: metal 

 Parametrii tehnici 

  Sarcină pentru 1 magnet     1   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Partea de jos cu magnet 

    Partea de sus pentru lipire placi 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,142   kg 

  Dimensiuni (buc)   84×15×32   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVD004   8594045930559 

 AVD005    
 Uşiţă acces cadă, magnetică, fi xă 

 Aplicaţie 

    Pentru a acoperi deschiderea de serviciu 

 Caracteristici 

    Ușiţa metalica de acces (sub gresie) 

    Ușiţa de baie se integrează în aspectul general al ceramicii peretelui 

    Material: metal 

 Parametrii tehnici 

  Sarcină pentru 1 magnet     1   kg 

 Conţinutul pachetului 

    Partea de jos cu magnet 

    Partea de sus pentru lipire placi 

 Informaţii logistice 

  Greutate (buc)   0,18   kg 

  Dimensiuni (buc)   65×14×57   mm 

  Cantitate (ambalare)  /  Cantitate (palet)   100 / –   buc 

 Cod produs  EAN 

  AVD005   8594045930566 

 Ușiţe de acces pentru cadă 

  A
C

C
E

S
O

R
II

 W
C

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



538  Catalog tehnic 

 Registru 

 Lista alfabetică a produselor în conformitate cu codurile 

 Cod EAN  Pagină 

A02 8594045930115 127

A03 8594045930122 128

A03A 8594045934120 128

A05 8594045934250 126

A06 8594045936803 129

A06/850 8595580504571 130

A06E 8595580511258 129

A07 8594045936810 130

A08A 8595580532772 127

A09A 8595580519810 131

A09B 8595580506988 131

A104/1000 8595580500634 54

A104/1120 8595580551544 50

A104/1200 8594045936322 50

A104/850 8595580500641 55

A104A/1120 8595580552671 51

A104A/1200 8595580500627 51

A104AVS/1120 8595580552688 52

A104AVS/1200 8595580523008 52

A104B/1120 8595580552695 53

A104B/1200 8595580522902 53

A104PB/1120 8595580546540 54

A105/1000 8595580500658 56

A105/1120 8595580552701 56

A105/450 8595580500665 57

A105/850 8595580500672 57

A105/1200 8594045936568 55

A106/1120 8595580552718 58

A106/1200 8595580514617 58

A107/1120 8595580552725 59

A107/1200 8594045937220 59

A107S/1200 8595580500689 60

A108/1300 8595580522735 60

A108F/1100 8595580542139 62

A108F/1500 8595580540517 61

A113/1120 8595580552732 63

A113/1200 8594045934656 63

A114/1120 8595580552749 64

A114/1200 8595580500696 64

A114S/1200 8595580518585 65

A117B 8595580547714 65

A117PB 8595580547721 66

A15-1/2“ 8594045937923 120

A15-3/8“ 8594045937947 120

A15P-1/2“ 8594045930740 121

A15P-3/8“ 8594045938494 121

A16-1/2“ 8594045937961 122

A16-3/8“ 8594045937978 122

A16M-3/8“ 8595580551056 123

A16P-3/8“ 8594045938500 123

A17-1/2“ 8594045931600 124

A17-3/8“ 8594045931617 124

A18-1/2“ 8594045931624 125

A18-3/8“ 8594045931631 125

A21 8594045930252 507

A22 8594045930269 507

A30 8594045935257 497

A31 8594045933475 456

A31P 8594045936025 457

A32 8594045933482 456

A33 8594045934199 494

A33P 8594045935264 494

A34 8594045937718 495

A37 8594045936285 496

A38 8594045936292 496

A39 8594045937565 463

A41 8595580556457 448

A41P 8595580556150 450

A41PR 8595580557539 453

A41R 8595580556716 452

A42 8595580556525 448

A42P 8595580556174 451

A42R 8595580556723 453

A43 8594045930184 454

A43P 8594045933543 455

A44M-DN40 8594045931334 498

A44MN 8595580545055 497

A44MS 8595580545031 498

A45A 8594045935400 508

A45B 8594045937596 508

A45C 8594045937602 509

 Cod EAN  Pagină 

A45E 8595580502430 509

A45F-DN32 8595580502416 454

A45F-DN40 8595580502423 454

A45G 8595580550592 510

A46-50 8594045933376 437

A46-60 8594045930207 438

A47B-50 8594045935332 438

A47B-60 8594045930214 439

A47CR-50 8594045934014 439

A47CR-60 8594045930221 440

A48 8594045930603 440

A49ANTIC 8595580528430 443

A49B 8594045930610 441

A49BLACK 8595580563455 441

A49CR 8594045930627 442

A49K 8594045930634 442

A49K MAT 8594045930450 443

A51B 8595580512071 395

A51B-80 8594045937015 395

A51B-100 8595580500931 395

A51B-120 8595580500948 395

A51BM 8594045934205 396

A51BM-80 8595580500955 396

A51BM-100 8595580500962 396

A51BM-120 8595580500979 396

A51CR 8594045930931 397

A51CR-80 8594045934410 397

A51CR-100 8594045937169 397

A51CR-120 8594045937817 397

A51CRM 8594045934229 398

A51CRM-80 8594045936605 398

A51CRM-100 8594045937992 398

A51CRM-120 8594045937824 398

A52 8594045930696 435

A53-6/4“ 8594045935509 430

A53-7/4“ 8594045938401 430

A53-DN40 8594045935516 429

A53-DN50 8594045930900 429

A60 8594045930733 163

A64SLIM 8595580544355 174

A66 8594045938852 172

A67 8594045938869 173

A67SLIM 8595580544362 173

A68 8594045936117 163

A80-DN40 8594045931488 490

A80-DN50 8594045936735 490

A81-DN40 8594045935462 491

A81-DN50 8594045935479 491

A82-DN40 8594045936711 491

A82-DN50 8594045935196 491

A83-DN50/40 8594045935486 492

A84-DN50/40 8594045936728 492

A90-22 8594045931839 529

A90-45 8594045931822 529

A90-90 8594045931846 530

A90-90P40 8594045930597 530

A91-150 8594045932812 530

A91-250 8594045931853 531

A91-400 8594045931860 531

A92 8594045935219 531

A93-1/2“ 8594045931051 132

A93-3/8“ 8595580501280 132

A94-1/2“ 8594045936827 133

A94-3/8“ 8595580542962 133

A95 8594045933413 134

A97 8594045933468 528

A97L 8595580562755 528

A97SN 8595580562366 528

A98 8594045931808 532

A99 8594045931921 533

A300 8594045937374 499

A328B 8595580547622 464

A328CR 8595580547585 465

A331 8594045931341 495

A390 8594045937572 463

A391 8594045935387 458

A392 8594045935394 458

A392ANTIC 8595580539689 459

A392B 8595580539351 459

A392BLACK 8595580558666 460

A392C 8595580561543 460

 Cod EAN  Pagină 

A393 8594045931952 461

A394 8595580500337 461

A395 8595580500344 462

A395B 8595580539368 462

A396 8595580506582 464

A400 8594045937589 468

A400ANTIC 8595580539702 468

A400BLACK 8595580558673 469

A401 8594045935356 469

A402 8595580507770 470

A403 8595580507794 470

A410 8595580556471 448

A410P 8595580556112 450

A411 8594045937268 449

A412-DN40 8594045935325 449

A413 8595580500719 451

A413P-DN40 8594045931990 452

A420 8595580556532 448

A420P 8595580556136 451

A421 8594045937633 450

A430 8594045935547 454

A430P 8594045937008 455

A431 8594045930665 471

A432 8594045930672 472

A434 8595580503086 455

A437 8595580520588 471

A438 8595580511371 473

A439 8595580518660 457

A441-DN50/40 8594045937503 475

A441P-DN50/40 8594045937510 475

A442-DN50/40 8594045937527 476

A442P-DN50/40 8594045937534 476

A443-DN50/40 8594045937541 488

A443P-DN50/40 8594045937558 489

A444-DN50/40 8594045937756 477

A444P-DN50/40 8594045937763 477

A446-DN50/40 8594045935981 478

A446P-DN50/40 8594045935998 478

A447-DN50/40 8594045936001 479

A447P-DN50/40 8594045936018 479

A448-DN50/40 8594045937831 489

A448P-DN50/40 8594045937848 490

A449-DN50/40 8594045933727 480

A449P-DN50/40 8594045938470 480

A453P 8594045937879 481

A454P 8594045930641 481

A461-50 8594045936988 434

A462-50 8594045937022 434

A464-DN50 8595580514860 485

A465-50 8595580518844 435

A465BLACK-50 8595580562717 436

A466-50 8595580536091 436

A471-50 8595580561413 444

A471CR-50 8595580523701 444

A471CR-60 8595580523718 445

A476-50 8595580536107 437

A491 8595580543716 446

A491CR 8595580523749 445

A492 8595580561406 447

A492CR 8595580528126 446

A501 8594045937855 393

A502 8594045937862 394

A503KM 8594045930467 433

A504CKM 8595580562540 405

A504CKM-80 8595580562571 405

A504CKM-100 8595580562557 405

A504CKM-120 8595580562564 405

A504KM 8594045938487 406

A504KM-80 8595580500887 406

A504KM-100 8595580500870 406

A504KM-120 8595580518301 406

A505CRM 8594045933239 412

A505CRM-80 8595580513467 412

A505CRM-100 8595580541088 412

A505CRM-120 8595580541095 412

A505KM 8594045930474 413

A505KM-80 8595580541125 413

A505KM-100 8595580541101 413

A505KM-120 8595580541118 413

A506KM 8595580503604 433

A507BLACK 8595580558697 411
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A507BLACK-80 8595580558765 411

A507BLACK-100 8595580558789 411

A507BLACK-120 8595580558772 411

A507CKM 8595580562533 409

A507CKM-80 8595580562588 409

A507CKM-100 8595580562601 409

A507CKM-120 8595580562595 409

A507KM 8595580503680 410

A507KM-80 8595580514846 410

A507KM-100 8595580518127 410

A507KM-120 8595580518011 410

A508KM 8595580522469 414

A508KM-80 8595580523954 414

A508KM-100 8595580523930 414

A508KM-120 8595580523947 414

A509KM 8595580524005 415

A509KM-80 8595580523985 415

A509KM-100 8595580523961 415

A509KM-120 8595580523978 415

A516CKM 8595580561826 407

A516CKM-80 8595580561888 407

A516CKM-100 8595580561864 407

A516CKM-120 8595580561871 407

A516KM 8595580561833 408

A516KM-80 8595580561918 408

A516KM-100 8595580561895 408

A516KM-120 8595580561901 408

A531 8595580522766 431

A532-DN40 8595580536152 431

A532-DN50 8595580543617 432

A533-DN50 8595580546328 432

A553K 8595580557010 403

A553K-80 8595580557089 403

A553K-100 8595580557058 403

A553K-120 8595580557072 403

A553KM1 8595580557119 404

A553KM1-80 8595580557157 404

A553KM1-100 8595580557133 404

A553KM1-120 8595580557140 404

A55ANTIC 8595580528478 400

A55ANTIC-80 8595580528485 400

A55ANTIC-100 8595580541293 400

A55ANTIC-120 8595580541309 400

A55BLACK 8595580558703 401

A55BLACK-80 8595580558734 401

A55BLACK-100 8595580558710 401

A55BLACK-120 8595580558727 401

A55K 8594045930962 399

A55K-80 8595580513740 399

A55K-100 8594045935530 399

A55K-120 8594045937732 399

A55KM 8594045934380 402

A55KM-80 8594045933956 402

A55KM-100 8594045934373 402

A55KM-120 8595580501129 402

A564BLACK 8595580561420 420

A564BLACK-80 8595580561451 420

A564BLACK-100 8595580561437 420

A564BLACK-120 8595580561444 420

A564CRM1 8595580522476 416

A564CRM1-80 8595580523770 416

A564CRM1-100 8595580523756 416

A564CRM1-120 8595580523763 416

A564CRM2 8595580522933 417

A564CRM2-80 8595580523800 417

A564CRM2-100 8595580523787 417

A564CRM2-120 8595580523794 417

A564CRM3 8595580522964 418

A564CRM3-80 8595580523831 418

A564CRM3-100 8595580523817 418

A564CRM3-120 8595580523824 418

A564KM1 8595580530396 419

A564KM1-80 8595580530877 419

A564KM1-100 8595580530884 419

A564KM1-120 8595580530891 419

A564KM3 8595580530402 421

A564KM3-80 8595580530907 421

A564KM3-100 8595580530914 421

A564KM3-120 8595580530921 421

A565CRM1 8595580522957 422

A565CRM1-80 8595580523862 422

 Cod EAN  Pagină 

A565CRM1-100 8595580523848 422

A565CRM1-120 8595580523855 422

A565CRM2 8595580522940 423

A565CRM2-80 8595580523893 423

A565CRM2-100 8595580523879 423

A565CRM2-120 8595580523886 423

A565CRM3 8595580522926 424

A565CRM3-80 8595580523923 424

A565CRM3-100 8595580523909 424

A565CRM3-120 8595580523916 424

A565KM1 8595580530723 425

A565KM1-80 8595580530938 425

A565KM1-100 8595580530945 425

A565KM1-120 8595580530952 425

A565KM3 8595580530730 426

A565KM3-80 8595580530969 426

A565KM3-100 8595580530976 426

A565KM3-120 8595580530983 426

A566-112122-57 8595580532932 427

A566-112122-80 8595580532949 427

A566-112122-100 8595580541132 427

A566-112122-120 8595580541149 427

A566-273133-57 8595580536251 428

A566-273133-80 8595580541156 428

A566-273133-100 8595580541163 428

A566-273133-120 8595580541170 428

A601 8595580537753 165

A601 BAHAMA 8595580540524 166

A601 PERGAMON 8595580540425 166

A601 PISTACHIO 8595580540432 167

A602 8595580537814 167

A603 8595580537821 168

A604 8595580539665 168

A604 BAHAMA 8595580541477 169

A604 FLOWER 8595580541521 170

A604 PERGAMON 8595580541484 169

A604 PISTACHIO 8595580541491 170

A604 SHELL 8595580541545 171

A604 ZEN 8595580541538 171

A606 8595580544065 172

A674S 8595580548742 174

A678S 8595580563974 175

A710 8595580558833 520

A720 8595580558840 520

A730 8595580558857 520

A740 8595580558864 521

A750 8595580558871 521

A750+A31 8595580560201 485

A760 8595580558888 521

A770 8595580558895 522

A770+A33 8595580560256 486

A780 8595580558901 522

A791 8595580558918 522

A792 8595580558925 523

A793 8595580560867 523

A794 8595580560874 523

A800-DN40 8594045937282 482

A800-DN50 8594045938203 482

A810-DN40 8594045937299 482

A810-DN50 8594045938210 482

A820-DN40 8594045937428 483

A820-DN50 8594045937893 483

A830-DN50/40 8594045937435 483

A840-DN50/40 8594045937442 484

A870P-DN40 8594045931945 484

A872P 8595580503420 493

A873 8595580512460 493

A950 8594045938173 134

A970 8595580528560 529

A980 8595580520434 532

A990 8594045931938 534

A991 8595580542078 532

A991-20 8595580542085 533

A991-40 8595580542092 533

A2000 8594045930085 126

A3550 8594045930795 164

A3551 8594045933741 164

A3553 8594045931532 165

A4000 8595580507817 474

A4000BLACK 8595580562083 474

A4320 8595580518677 472

 Cod EAN  Pagină 

A4320BLACK 8595580558680 473

A7990 8595580520618 524

A7991 8595580520625 524

A7992 8595580522612 524

A7993 8595580562007 525

A8000 8595580519070 486

AC01 8595580501303 39

ADZ-P001 8595580548117 320

ADZ-P002 8595580548124 324

ADZ-P003 8595580548131 320

ADZ-P004 8595580548148 324

ADZ-P005 8595580548155 320

ADZ-P006 8595580548162 324

ADZ-P007 8595580548179 320

ADZ-P008 8595580548186 324

ADZ-P011 8595580561505 320

ADZ-P012 8595580561512 324

ADZ-R101 8595580548001 318

ADZ-R101R 8595580555023 326

ADZ-R102 8595580547998 318

ADZ-R102R 8595580555030 326

ADZ-R103 8595580548018 319

ADZ-R103R 8595580555047 327

ADZ-R121 8595580548025 322

ADZ-R121R 8595580554965 329

ADZ-R122 8595580548032 322

ADZ-R122R 8595580554972 329

ADZ-R123 8595580548049 323

ADZ-R123R 8595580554989 330

ADZ-R301 8595580548056 318

ADZ-R301R 8595580555054 326

ADZ-R302 8595580548063 318

ADZ-R302R 8595580555061 326

ADZ-R303 8595580548070 319

ADZ-R303R 8595580555078 327

ADZ-R304 8595580548599 319

ADZ-R304R 8595580555450 327

ADZ-R321 8595580548087 322

ADZ-R321R 8595580554996 329

ADZ-R322 8595580548094 322

ADZ-R322R 8595580555009 329

ADZ-R323 8595580548100 323

ADZ-R323R 8595580555016 330

ADZ-R324 8595580548605 323

ADZ-R324R 8595580555474 330

ADZ101V 8595580547981 317

ADZ101VR 8595580554941 325

ADZ102V 8595580547974 321

ADZ102VR 8595580554804 328

ADZ301V 8595580547950 317

ADZ301VR 8595580554958 325

ADZ302V 8595580547967 321

ADZ302VR 8595580554811 328

ADZ331V 8595580561468 317

ADZ331VR 8595580561475 325

ADZ332V 8595580561482 321

ADZ332VR 8595580561499 328

AEZ120-650 8595580502515 218

AEZ120-750 8595580502522 218

AEZ120-850 8595580502539 218

AEZ120-950 8595580502546 218

AEZ120-1050 8595580502508 218

AEZ121-650 8595580502560 218

AEZ121-750 8595580502577 218

AEZ121-850 8595580502584 218

AEZ121-950 8595580502591 218

AEZ121-1050 8595580502553 218

AEZ122-650 8595580502614 218

AEZ122-750 8595580502621 218

AEZ122-850 8595580502638 218

AEZ122-950 8595580502645 218

AEZ122-1050 8595580502607 218

AEZ123-650 8595580502669 218

AEZ123-750 8595580502676 218

AEZ123-850 8595580502683 218

AEZ123-950 8595580502690 218

AEZ123-1050 8595580502652 218

AEZ124-650 8595580502485 219

AEZ124-750 8595580502492 219

AEZ124-850 8595580500603 219

AEZ124-950 8595580500597 219
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AEZ124-1050 8595580500580 219

AEZ310 8595580503376 113

AEZ311 8595580531416 114

AEZ320 8595580500573 114

AGV1 8595580519247 331

AGV1S 8595580519254 331

AGV2 8595580519261 332

AGV2S 8595580519278 332

AGV3 8595580501297 333

AGV3S 8595580524036 333

AGV4 8595580519285 334

AGV4S 8595580519292 334

AGV911 8595580522919 335

AGV911S 8595580522995 335

AGV941 8595580522599 335

AGV942 8595580527075 335

AHP80 8595580507831 227

AIR 8595580523671 81

AIR LIGHT 8595580524081 87

AIR LIGHT R 8595580524111 87

AIR-INOX 8595580531249 83

AIZ1 8594045939439 385

AIZ3 8595580515546 385

AKS1 8594045939118 511

AKS1Z 8595580531690 511

AKS2 8595580514808 512

AKS3 8595580515201 512

AKS4 8595580522605 513

AKS5 8595580531683 513

AKS6 8595580530693 514

AKS7 8595580549473 514

AM100/1000 8595580550448 10

AM100/1000E 8595580550554 11

AM100/850 8595580550455 12

AM101/850 8595580549978 22

AM101/1000 8595580549961 21

AM101/1120 8595580549398 18

AM101/1120E 8595580549992 19

AM101/1120V 8595580550615 20

AM101/1300H 8595580553920 32

AM101/1500L 8595580554828 31

AM102/850 8595580550677 29

AM102/1000 8595580550660 28

AM102/1120 8595580550004 25

AM102/1120E 8595580550530 26

AM102/1120V 8595580550639 27

AM1101/1200 8595580551384 36

AM1115/1000 8595580551292 35

AM112 8595580550493 9

AM115/1000 8595580550509 13

AM115/1000E 8595580550547 14

AM115/1000V 8595580550653 15

AM116/1120 8595580550516 30

AM116/1300H 8595580550585 33

AM118/850 8595580559830 24

AM118/1000 8595580559823 23

AM119/850 8595580563387 17

AM119/1000 8595580559847 16

AM1112 8595580550981 34

AP1-195 8595580504991 270

AP1-195-R 8595580542405 272

AP1-245 8595580505011 270

AP1-245-R 8595580542412 272

AP1-295 8595580505035 270

AP1-295-R 8595580542429 272

AP2-195 8595580505059 270

AP2-195-R 8595580542436 272

AP2-245 8595580505073 270

AP2-245-R 8595580542443 272

AP2-295 8595580505097 270

AP2-295-R 8595580542450 272

AP3-195 8595580504717 271

AP3-195-R 8595580542498 273

AP3-245 8595580504724 271

AP3-245-R 8595580542504 273

AP3-295 8595580504731 271

AP3-295-R 8595580542511 273

AP4-195 8595580504748 271

AP4-195-R 8595580542481 273

AP4-245 8595580504755 271

AP4-245-R 8595580542474 273

 Cod EAN  Pagină 

AP4-295 8595580504762 271

AP4-295-R 8595580542467 273

APH40 8595580500429 534

APH50 8594045930856 534

APH75 8594045930863 535

APH110 8594045930870 535

APR1-1101 8595580542566 262

APR1-1101S 8595580542573 262

APR1-1102 8595580542597 261

APR1-1131 8595580542559 264

APR1-1132 8595580542580 263

APR1-1133 8595580542603 263

APR1-1134 8595580552374 264

APR1-1150 8595580542528 260

APR1-1151 8595580542535 260

APR1-1152 8595580542542 261

APR1-1201 8595580542726 262

APR1-1201S 8595580542764 262

APR1-1202 8595580542740 261

APR1-1231 8595580542719 264

APR1-1232 8595580542733 263

APR1-1233 8595580542757 263

APR1-1234 8595580552381 264

APR1-1250 8595580542689 260

APR1-1251 8595580542696 260

APR1-1252 8595580542702 261

APR1-P010 8595580546175 265

APR1-P109 8595580544300 265

APR2-1101 8595580542658 268

APR2-1101S 8595580542665 268

APR2-1102 8595580542672 267

APR2-1131 8595580542641 269

APR2-1150 8595580542610 266

APR2-1151 8595580542627 266

APR2-1152 8595580542634 267

APR2-1201 8595580542825 268

APR2-1201S 8595580542771 268

APR2-1202 8595580542832 267

APR2-1231 8595580542818 269

APR2-1250 8595580542788 266

APR2-1251 8595580542795 266

APR2-1252 8595580542801 267

APR2-P010 8595580546182 269

APR2-P109 8595580544317 269

APS1 8594045933710 515

APS2 8594045933703 515

APS3 8594045931259 516

APS3P 8595580531638 516

APS4 8594045931402 517

APS5 8595580523114 517

APV0005 8595580507596 383

APV0006 8595580522483 378

APV0010 8595580507473 380

APV0020 8595580507497 380

APV0030 8595580507510 381

APV0050 8595580507534 381

APV0060 8595580531508 382

APV0800 8595580523084 382

APV1 8595580520502 364

APV2 8594045937640 365

APV3 8594045937244 376

APV4 8594045937251 376

APV10 8594045937237 370

APV11 8594045937183 371

APV12 8594045937190 368

APV13 8594045937176 369

APV15 8594045935271 377

APV16 8594045934793 377

APV26 8595580503765 355

APV26C 8595580507008 354

APV31 8595580503468 362

APV32 8595580503475 363

APV101 8594045930368 344

APV102 8594045930412 345

APV103 8594045930436 346

APV110 8595580555160 341

APV120 8595580555146 342

APV130 8595580555177 343

APV201 8594045930375 347

APV202 8594045930429 348

APV203 8594045930443 349

 Cod EAN  Pagină 

APV1311 8595580518455 360

APV1321 8595580518462 358

APV1324 8595580518479 356

APV2311 8595580518486 361

APV2321 8595580518493 359

APV2324 8595580518509 357

APV3344 8595580518516 350

APV3444 8595580518523 352

APV4344 8595580518530 351

APV4444 8595580518547 353

APV5111 8595580507060 372

APV5211 8595580507107 374

APV5411 8595580520762 366

APV6111 8595580507084 373

APV6211 8595580507121 375

APV6411 8595580520779 367

APZ-S6 8595580551599 191

APZ-S9 8595580551605 191

APZ-S12 8595580551612 192

APZ1-300 8594045939194 194

APZ1-550 8594045939200 194

APZ1-650 8594045932928 194

APZ1-750 8594045932935 194

APZ1-850 8594045932942 194

APZ1-950 8594045932959 194

APZ1-1050 8594045932966 194

APZ1-1150 8594045939897 194

APZ1-1450 8595580547110 194

APZ1BLACK-300 8595580511869 198

APZ1BLACK-550 8595580511883 198

APZ1BLACK-650 8595580512002 198

APZ1BLACK-750 8595580512293 198

APZ1BLACK-850 8595580512507 198

APZ1BLACK-950 8595580512798 198

APZ1BLACK-1050 8595580511807 198

APZ1BLACK-1150 8595580511814 198

APZ1BLACK-1450 8595580511821 198

APZ1S-750 8595580562236 200

APZ1S-850 8595580562243 200

APZ1S-950 8595580562250 200

APZ4-550 8594045939958 202

APZ4-650 8594045939965 202

APZ4-750 8594045939972 202

APZ4-850 8594045939989 202

APZ4-950 8594045939996 202

APZ4-1050 8595580500016 202

APZ4-1150 8595580500023 202

APZ5-EDEN-650 8595580500030 215

APZ5-EDEN-750 8595580500047 215

APZ5-EDEN-850 8595580500054 215

APZ5-EDEN-950 8595580500061 215

APZ5-EDEN-1050 8595580500078 215

APZ5-SHADE-650 8595580500085 216

APZ5-SHADE-750 8595580500092 216

APZ5-SHADE-850 8595580500108 216

APZ5-SHADE-950 8595580500115 216

APZ5-SHADE-1050 8595580500122 216

APZ5-TWIN-650 8595580500139 217

APZ5-TWIN-750 8595580500146 217

APZ5-TWIN-850 8595580500153 217

APZ5-TWIN-950 8595580500160 217

APZ5-TWIN-1050 8595580522629 217

APZ6-300 8595580511753 207

APZ6-550 8595580505431 207

APZ6-650 8595580505455 207

APZ6-750 8595580505479 207

APZ6-850 8595580505493 207

APZ6-950 8595580505516 207

APZ6-1050 8595580505394 207

APZ6-1150 8595580505417 207

APZ8-550M 8595580538958 229

APZ8-650M 8595580538941 229

APZ8-750M 8595580537395 229

APZ8-850M 8595580537418 229

APZ8-950M 8595580537401 229

APZ9-550M 8595580538965 230

APZ9-650M 8595580538972 230

APZ9-750M 8595580537425 230

APZ9-850M 8595580537432 230

APZ9-950M 8595580537685 230

APZ10-550M 8595580538989 231
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APZ10-650M 8595580538996 231

APZ10-750M 8595580537456 231

APZ10-850M 8595580537463 231

APZ10-950M 8595580537470 231

APZ11-300L 8595580545420 221

APZ11-300M 8595580545437 221

APZ11-550L 8595580529789 221

APZ11-550M 8595580529758 221

APZ11-650L 8595580529864 221

APZ11-650M 8595580529857 221

APZ11-750L 8595580529895 221

APZ11-750M 8595580529901 221

APZ11-850L 8595580529932 221

APZ11-850M 8595580529949 221

APZ11-950L 8595580529970 221

APZ11-950M 8595580529987 221

APZ11-1050L 8595580530013 221

APZ11-1050M 8595580530020 221

APZ11-1150L 8595580530068 221

APZ11-1150M 8595580530082 221

APZ12-750 8595580541033 233

APZ12-850 8595580541040 233

APZ12-950 8595580541057 233

APZ12-1050 8595580541064 233

APZ13-750 8595580551513 190

APZ13-850 8595580551520 190

APZ13-950 8595580551537 190

APZ13-DOUBLE9-750 8595580562724 193

APZ13-DOUBLE9-850 8595580562731 193

APZ13-DOUBLE9-950 8595580562748 193

APZ16-300 8595580553012 211

APZ16-550 8595580553029 211

APZ16-650 8595580553036 211

APZ16-750 8595580553043 211

APZ16-850 8595580553050 211

APZ16-950 8595580553067 211

APZ16-1050 8595580553074 211

APZ16-1150 8595580553081 211

APZ18-550M 8595580556587 228

APZ18-650M 8595580556594 228

APZ18-750M 8595580556600 228

APZ18-850M 8595580556617 228

APZ18-950M 8595580556624 228

APZ22-750 8595580554620 232

APZ22-850 8595580554637 232

APZ22-950 8595580554644 232

APZ101-300 8595580510060 195

APZ101-550 8595580504137 195

APZ101-650 8595580504144 195

APZ101-750 8595580504151 195

APZ101-850 8595580504168 195

APZ101-950 8595580504175 195

APZ101-1050 8595580504182 195

APZ101-1150 8595580504199 195

APZ101-1450 8595580550844 195

APZ101BLACK-300 8595580508494 199

APZ101BLACK-550 8595580508876 199

APZ101BLACK-650 8595580508944 199

APZ101BLACK-750 8595580509842 199

APZ101BLACK-850 8595580511357 199

APZ101BLACK-950 8595580511791 199

APZ101BLACK-1050 8595580506704 199

APZ101BLACK-1150 8595580507923 199

APZ101BLACK-1450 8595580508258 199

APZ101S-750 8595580562281 201

APZ101S-850 8595580562267 201

APZ101S-950 8595580562274 201

APZ104-550 8595580505875 203

APZ104-650 8595580505899 203

APZ104-750 8595580505912 203

APZ104-850 8595580505936 203

APZ104-950 8595580505950 203

APZ104-1050 8595580505837 203

APZ104-1150 8595580505851 203

APZ106-300 8595580511760 208

APZ106-550 8595580505158 208

APZ106-650 8595580505172 208

APZ106-750 8595580505196 208

APZ106-850 8595580505219 208

APZ106-950 8595580505233 208

APZ106-1050 8595580505110 208

 Cod EAN  Pagină 

APZ106-1150 8595580505134 208

APZ111-300L 8595580545574 222

APZ111-300M 8595580545581 222

APZ111-550L 8595580529826 222

APZ111-550M 8595580529819 222

APZ111-650L 8595580530105 222

APZ111-650M 8595580530112 222

APZ111-750L 8595580530143 222

APZ111-750M 8595580530150 222

APZ111-850L 8595580530181 222

APZ111-850M 8595580530198 222

APZ111-950L 8595580530228 222

APZ111-950M 8595580530235 222

APZ111-1050L 8595580530266 222

APZ111-1050M 8595580530273 222

APZ111-1150L 8595580530303 222

APZ111-1150M 8595580530310 222

APZ116-300 8595580553098 212

APZ116-550 8595580553104 212

APZ116-650 8595580553111 212

APZ116-750 8595580553128 212

APZ116-850 8595580553135 212

APZ116-950 8595580553142 212

APZ116-1050 8595580553159 212

APZ116-1150 8595580553166 212

APZ901M/1000 8595580502799 254

APZ901M/1200 8595580502850 254

APZ902M/1000 8595580502805 254

APZ902M/1200 8595580502867 254

APZ903M/1000 8595580502812 254

APZ903M/1200 8595580502874 254

APZ904M/1000 8595580502829 254

APZ904M/1200 8595580502881 254

APZ905M/1000 8595580528812 254

APZ905M/1200 8595580528829 254

APZ906M/1000 8595580528836 254

APZ906M/1200 8595580528843 254

APZ1001-300 8595580527235 196

APZ1001-550 8595580527242 196

APZ1001-650 8595580527259 196

APZ1001-750 8595580527266 196

APZ1001-850 8595580527273 196

APZ1001-950 8595580527280 196

APZ1001-1050 8595580527297 196

APZ1001-1150 8595580527303 196

APZ1004-550 8595580527396 204

APZ1004-650 8595580527402 204

APZ1004-750 8595580527419 204

APZ1004-850 8595580527426 204

APZ1004-950 8595580527433 204

APZ1004-1050 8595580527440 204

APZ1004-1150 8595580527457 204

APZ1006-300 8595580527532 209

APZ1006-550 8595580527549 209

APZ1006-650 8595580527556 209

APZ1006-750 8595580527563 209

APZ1006-850 8595580527570 209

APZ1006-950 8595580527587 209

APZ1006-1050 8595580527594 209

APZ1006-1150 8595580527600 209

APZ1011-300L 8595580545406 223

APZ1011-300M 8595580545413 223

APZ1011-550L 8595580541019 223

APZ1011-550M 8595580541026 223

APZ1011-650L 8595580540999 223

APZ1011-650M 8595580541002 223

APZ1011-750L 8595580540975 223

APZ1011-750M 8595580540982 223

APZ1011-850L 8595580540951 223

APZ1011-850M 8595580540968 223

APZ1011-950L 8595580540937 223

APZ1011-950M 8595580540944 223

APZ1011-1050L 8595580540913 223

APZ1011-1050M 8595580540920 223

APZ1011-1150L 8595580540890 223

APZ1011-1150M 8595580540906 223

APZ1016-300 8595580553173 213

APZ1016-550 8595580553180 213

APZ1016-650 8595580553197 213

APZ1016-750 8595580553203 213

APZ1016-850 8595580553210 213

 Cod EAN  Pagină 

APZ1016-950 8595580553227 213

APZ1016-1050 8595580553234 213

APZ1016-1150 8595580553241 213

APZ1101-300 8595580527310 197

APZ1101-550 8595580527327 197

APZ1101-650 8595580527334 197

APZ1101-750 8595580527341 197

APZ1101-850 8595580527358 197

APZ1101-950 8595580527365 197

APZ1101-1050 8595580527372 197

APZ1101-1150 8595580527389 197

APZ1104-550 8595580527464 205

APZ1104-650 8595580527471 205

APZ1104-750 8595580527488 205

APZ1104-850 8595580527495 205

APZ1104-950 8595580527501 205

APZ1104-1050 8595580527518 205

APZ1104-1150 8595580527525 205

APZ1106-300 8595580527617 210

APZ1106-550 8595580527648 210

APZ1106-650 8595580527655 210

APZ1106-750 8595580527662 210

APZ1106-850 8595580527679 210

APZ1106-950 8595580527686 210

APZ1106-1050 8595580527631 210

APZ1106-1150 8595580527624 210

APZ1111-300L 8595580545567 224

APZ1111-300M 8595580545598 224

APZ1111-550L 8595580540876 224

APZ1111-550M 8595580540883 224

APZ1111-650L 8595580540852 224

APZ1111-650M 8595580540869 224

APZ1111-750L 8595580540838 224

APZ1111-750M 8595580540845 224

APZ1111-850L 8595580540814 224

APZ1111-850M 8595580540821 224

APZ1111-950L 8595580540791 224

APZ1111-950M 8595580540807 224

APZ1111-1050L 8595580540777 224

APZ1111-1050M 8595580540784 224

APZ1111-1150L 8595580540753 224

APZ1111-1150M 8595580540760 224

APZ1116-300 8595580553258 214

APZ1116-550 8595580553265 214

APZ1116-650 8595580553272 214

APZ1116-750 8595580553289 214

APZ1116-850 8595580553296 214

APZ1116-950 8595580553302 214

APZ1116-1050 8595580553319 214

APZ1116-1150 8595580553326 214

APZ2001-300 8595580530990 206

APZ2001-550 8595580506964 206

APZ2001-650 8595580507695 206

APZ2001-750 8595580507718 206

APZ2001-850 8595580507732 206

APZ2001-950 8595580507756 206

APZ2001-1050 8595580508197 206

APZ2001-1150 8595580511234 206

APZ2012-550 8595580559472 235

APZ2012-650 8595580559489 235

APZ2012-750 8595580559496 235

APZ2012-850 8595580559502 235

APZ2022-550 8595580559519 234

APZ2022-650 8595580559526 234

APZ2022-750 8595580559533 234

APZ2022-850 8595580559540 234

ARV001 8594045930887 466

ARV001-ANTIC 8595580539719 466

ARV001-BLACK 8595580558741 467

ARV002 8594045930894 467

ARZ1 8595580500238 220

ASP3 8595580528225 100

ASP3-B 8595580528256 101

ASP3-K 8595580528232 102

ASP3-KB 8595580528249 103

ASP3-KBT 8595580541644 105

ASP3-KT 8595580541354 104

ASP4 8595580529482 106

ASP4-B 8595580529499 107

ASP4-K 8595580529505 108

ASP4-KB 8595580529512 109
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ASP4-KT 8595580541361 110

ATS001 8594045931525 510

AVD001 8594045933697 536

AVD002 8594045933680 536

AVD003 8594045931778 536

AVD004 8594045930559 537

AVD005 8594045930566 537

AVZ-P001 8595580511470 314

AVZ-P002 8595580511494 314

AVZ-P003 8595580511517 314

AVZ-P004 8595580511555 315

AVZ-P008 8595580540500 315

AVZ-P009 8595580540531 315

AVZ-P010 8595580544188 316

AVZ-P012 8595580550363 316

AVZ-P013 8595580550370 316

AVZ101-R101 8595580511395 284

AVZ101-R121 8595580555313 302

AVZ101-R122 8595580559663 305

AVZ101-R123 8595580559670 308

AVZ101-R124 8595580547349 311

AVZ101-R321 8595580559694 302

AVZ101-R322 8595580559700 305

AVZ101-R323 8595580559717 308

AVZ101-R324 8595580559724 311

AVZ101R-R101S 8595580547776 285

AVZ101R-R121R 8595580549855 304

AVZ101R-R122R 8595580549862 307

AVZ101R-R123R 8595580549879 310

AVZ101R-R124R 8595580549886 313

AVZ101R-R321R 8595580549893 304

AVZ101R-R322R 8595580549909 307

AVZ101R-R323R 8595580549916 310

AVZ101R-R324R 8595580549923 313

AVZ101S-R121R 8595580547363 303

AVZ101S-R122R 8595580547370 306

AVZ101S-R123R 8595580547387 309

AVZ101S-R124R 8595580547394 312

AVZ101S-R321R 8595580547400 303

AVZ101S-R322R 8595580547417 306

AVZ101S-R323R 8595580547424 309

AVZ101S-R324R 8595580547431 312

AVZ102-R102 8595580511418 286

AVZ102-R103 8595580511432 292

AVZ102R-R102S 8595580547783 287

AVZ102R-R103S 8595580547806 293

AVZ103-R104 8595580511685 298

AVZ103-R201 8595580511456 300

AVZ103-R202 8595580547257 296

AVZ103-R403 8595580547752 294

AVZ103R-R104S 8595580547820 299

AVZ103R-R201 8595580547851 301

AVZ103R-R202 8595580547837 297

AVZ103R-R403 8595580547844 295

AVZ104-R401 8595580547745 288

AVZ104-R402 8595580547264 290

AVZ104R-R401 8595580547790 289

AVZ104R-R402 8595580547813 291

BUBLE-300L 8595580501419 244

BUBLE-300M 8595580501426 244

BUBLE-550L 8594045939606 244

BUBLE-550M 8594045939613 244

BUBLE-650L 8594045939620 244

BUBLE-650M 8594045939637 244

BUBLE-750L 8594045939446 244

BUBLE-750M 8594045939651 244

BUBLE-850L 8594045939668 244

BUBLE-850M 8594045939675 244

BUBLE-950L 8594045939682 244

BUBLE-950M 8594045939699 244

BUBLE-1050L 8594045939705 244

BUBLE-1050M 8594045939712 244

BUBLE-1150L 8594045939729 244

BUBLE-1150M 8594045939736 244

BUBLE-1450L 8595580547103 244

BUBLE-1450M 8595580547097 244

CODE-750L 8595580551933 236

CODE-750M 8595580551957 236

CODE-850L 8595580551971 236

CODE-850M 8595580551995 236

CODE-950L 8595580552015 236

 Cod EAN  Pagină 

CODE-950M 8595580552039 236

CUBE-300L 8595580501433 242

CUBE-300M 8595580501440 242

CUBE-550L 8594045939545 242

CUBE-550M 8594045939552 242

CUBE-650L 8594045932324 242

CUBE-650M 8594045932331 242

CUBE-750L 8594045932355 242

CUBE-750M 8594045932362 242

CUBE-850L 8594045932393 242

CUBE-850M 8594045932409 242

CUBE-950L 8594045932560 242

CUBE-950M 8594045932577 242

CUBE-1050L 8594045932584 242

CUBE-1050M 8594045932591 242

CUBE-1150L 8594045939521 242

CUBE-1150M 8594045939538 242

DESIGN-300ANTIC 8595580541286 248

DESIGN-300LN 8595580511715 247

DESIGN-300MN 8595580511739 247

DESIGN-550ANTIC 8595580539726 248

DESIGN-550LN 8595580506056 247

DESIGN-550MN 8595580506070 247

DESIGN-650ANTIC 8595580539733 248

DESIGN-650LN 8595580506094 247

DESIGN-650MN 8595580506117 247

DESIGN-750ANTIC 8595580539740 248

DESIGN-750LN 8595580506131 247

DESIGN-750MN 8595580506155 247

DESIGN-850ANTIC 8595580539757 248

DESIGN-850LN 8595580506179 247

DESIGN-850MN 8595580506193 247

DESIGN-950ANTIC 8595580539764 248

DESIGN-950LN 8595580506216 247

DESIGN-950MN 8595580506230 247

DESIGN-1050ANTIC 8595580539771 248

DESIGN-1050LN 8595580505974 247

DESIGN-1050MN 8595580505998 247

DESIGN-1150ANTIC 8595580539788 248

DESIGN-1150LN 8595580506018 247

DESIGN-1150MN 8595580506032 247

DREAM-300L 8595580501457 245

DREAM-300M 8595580501464 245

DREAM-550L 8594045939743 245

DREAM-550M 8594045939750 245

DREAM-650L 8594045932706 245

DREAM-650M 8594045932713 245

DREAM-750L 8594045932720 245

DREAM-750M 8594045932737 245

DREAM-850L 8594045932744 245

DREAM-850M 8594045932751 245

DREAM-950L 8594045932768 245

DREAM-950M 8594045932775 245

DREAM-1050L 8594045932782 245

DREAM-1050M 8594045932805 245

DREAM-1150L 8594045939767 245

DREAM-1150M 8594045939774 245

FLOOR-300 8595580545468 249

FLOOR-550 8595580521325 249

FLOOR-650 8595580506124 249

FLOOR-750 8595580506148 249

FLOOR-850 8595580506162 249

FLOOR-950 8595580519223 249

FLOOR-1050 8595580526757 249

FLOOR-1150 8595580521349 249

FUN 8595580523534 80

FUN-ANTIC 8595580539696 86

FUN-INOX 8595580531201 82

FUN-WHITE 8595580531164 84

GAP-300M 8595580553838 248

GAP-550M 8595580553845 248

GAP-650M 8595580553852 248

GAP-750M 8595580553869 248

GAP-850M 8595580553876 248

GAP-950M 8595580553883 248

GAP-1050M 8595580553814 248

GAP-1150M 8595580553821 248

GL1200-300 8595580526993 250

GL1200-550 8595580507855 250

GL1200-650 8595580507879 250

GL1200-750 8595580507893 250

 Cod EAN  Pagină 

GL1200-850 8595580507916 250

GL1200-950 8595580507930 250

GL1200-1050 8595580507954 250

GL1200-1150 8595580507978 250

GL1202-300 8595580527013 250

GL1202-550 8595580507992 250

GL1202-650 8595580508012 250

GL1202-750 8595580508036 250

GL1202-850 8595580508050 250

GL1202-950 8595580508074 250

GL1202-1050 8595580508098 250

GL1202-1150 8595580508111 250

GL1204-300 8595580527044 250

GL1204-550 8595580508456 250

GL1204-650 8595580508470 250

GL1204-750 8595580508500 250

GL1204-850 8595580508562 250

GL1204-950 8595580508586 250

GL1204-1050 8595580508609 250

GL1204-1150 8595580508678 250

GRACE 8595580520823 251

HOPE-300L 8595580542979 243

HOPE-300M 8595580542986 243

HOPE-550L 8594045939569 243

HOPE-550M 8594045939576 243

HOPE-650L 8594045932607 243

HOPE-650M 8594045932614 243

HOPE-750L 8594045932621 243

HOPE-750M 8594045932638 243

HOPE-850L 8594045932645 243

HOPE-850M 8594045932652 243

HOPE-950L 8594045932669 243

HOPE-950M 8594045932676 243

HOPE-1050L 8594045932683 243

HOPE-1050M 8594045932690 243

HOPE-1150L 8594045939583 243

HOPE-1150M 8594045939590 243

INSERT-750 8595580552640 238

INSERT-850 8595580552657 238

INSERT-950 8595580552664 238

LIFE 8595580520809 251

LINE-300L 8594045939255 240

LINE-300M 8594045939262 240

LINE-550L 8594045939279 240

LINE-550M 8594045939286 240

LINE-650L 8594045932003 240

LINE-650M 8594045932027 240

LINE-750L 8594045932034 240

LINE-750M 8594045932041 240

LINE-850L 8594045932058 240

LINE-850M 8594045932065 240

LINE-950L 8594045932072 240

LINE-950M 8594045932089 240

LINE-1050L 8594045932096 240

LINE-1050M 8594045932126 240

LINE-1150L 8594045939477 240

LINE-1150M 8594045939484 240

LINE-1450L 8595580547080 240

LINE-1450M 8595580547073 240

M70 8594045936193 75

M71 8594045936209 75

M72 8594045936216 75

M73 8594045936223 75

M75 8595580501525 75

M90 8594045936339 45

M91 8594045933024 46

M147 8595580515577 44

M148 8595580500436 44

M270 8594045938234 76

M271 8594045938241 76

M272 8594045938258 76

M275 8595580501662 76

M278 8595580501686 76

M279 8595580501693 90

M279S 8595580502409 91

M279S-SLIM 8595580563394 93

M279SB 8595580530785 92

M370 8594045938272 76

M370S 8595580501709 94

M370S-SLIM 8595580563417 96

M370SB 8595580530792 95
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M371 8594045938289 76

M371S 8595580501716 97

M371S-SLIM 8595580563400 99

M371SB 8595580530808 98

M372 8594045938296 76

M375 8595580501730 76

M378 8594045938302 76

M470 8594045938319 77

M471 8594045938326 77

M472 8594045938333 77

M475 8595580501792 77

M478 8594045938340 77

M570 8595580558604 75

M571 8595580558611 75

M572 8595580558628 75

M575 8595580558635 75

M578 8595580558642 75

M670 8595580562663 74

M671 8595580562670 74

M672 8595580562687 74

M675 8595580562694 74

M678 8595580562700 74

M770 8595580562618 74

M771 8595580562625 74

M772 8595580562632 74

M775 8595580562649 74

M778 8595580562656 74

M900 8595580514266 43

M901 8595580501853 43

M902 8595580501860 44

M906 8595580501891 41

M907 8594045937121 41

M908 8595580501907 41

M909 8595580501914 42

M910 8594045937749 46

M910CR 8595580503000 47

M918 8595580500276 45

M920 8595580501945 48

M930 8595580503031 47

M930CR 8595580503048 48

M940 8595580503024 49

M950 8595580503147 49

M1710 8595580531959 77

M1710-8 8595580532192 77

M1713 8595580532178 77

M1718 8595580531973 77

M1720-1 8595580536220 78

M1721 8595580531997 78

M1722 8595580532017 78

M1725 8595580532031 78

M1728-2 8595580532253 78

M1728-5 8595580532239 78

M1741 8595580532116 78

M1743 8595580532161 78

M1745 8595580532130 78

M9000 8595580503963 43

M9006 8595580512644 40

MPO10 8595580501952 111

MPO11 8595580501969 111

MPO12 8595580501976 112

MPO13 8595580501983 112

MPV001 8594045930382 378

MPV001-ANTIC 8595580539795 378

MPV002 8594045930399 379

MPV003 8594045930405 379

MPV011 8595580555481 383

MPV012 8595580555498 383

MPV013 8595580555528 384

MPV014 8595580555504 384

MPV015 8595580555511 384

MPV016 8595580555535 385

MS906 8595580506940 42

N0020-ND 8595580533878 152

NIGHT LIGHT-1 8595580557898 88

NIGHT LIGHT-1-SLIM 8595580563448 89

NIGHT LIGHT-2 8595580557904 88

NIGHT LIGHT-2-SLIM 8595580563431 89

NIGHT LIGHT-3 8595580557911 88

NIGHT LIGHT-3-SLIM 8595580563424 89

P0009-ND 8594045931969 176

P0014-ND 8595508053501 151

 Cod EAN  Pagină 

P0048-ND 8594045938364 501

P0049-ND 8595580547653 501

P046 8594045934366 487

P047 8594045933109 487

P066 8595580537098 504

P067 8595580537104 505

P095 8595580532741 225

P096 8595580537807 176

P102 8595580537852 175

P103 8595580539283 40

P105 8595580547196 178

P105B 8595580548957 178

P106 8595580547202 177

P106B 8595580548964 177

P109 8595580545352 488

P113 8595580548940 180

P115 8595580550707 40

P118 8595580551629 45

P120 8595580552367 113

P128 8595580558215 39

P138 8595580559854 226

P142 8595580560485 227

P143 8595580562298 225

P144 8595580562304 225

P145 8595580562311 226

P148 8595580544980 502

P148Z 8595580544973 502

P149Z 8595580547646 503

P155Z 8595580562502 503

P156Z 8595580562519 504

P157 8595580564193 180

POSH-300MN 8595580514624 246

POSH-550MN 8595580512514 246

POSH-650MN 8595580512521 246

POSH-750MN 8595580512538 246

POSH-850MN 8595580512545 246

POSH-950MN 8595580512552 246

POSH-1050MN 8595580512569 246

POSH-1150MN 8595580512576 246

PURE-300BLACK 8595580513306 246

PURE-300L 8595580502195 241

PURE-300M 8595580500443 241

PURE-550BLACK 8595580513344 246

PURE-550L 8594045939293 241

PURE-550M 8594045939491 241

PURE-650BLACK 8595580513696 246

PURE-650L 8594045932133 241

PURE-650M 8594045932171 241

PURE-750BLACK 8595580513887 246

PURE-750L 8594045932188 241

PURE-750M 8594045932256 241

PURE-850BLACK 8595580513917 246

PURE-850L 8594045932263 241

PURE-850M 8594045932270 241

PURE-950BLACK 8595580513955 246

PURE-950L 8594045932287 241

PURE-950M 8594045932294 241

PURE-1050BLACK 8595580513078 246

PURE-1050L 8594045932300 241

PURE-1050M 8594045932317 241

PURE-1150BLACK 8595580513238 246

PURE-1150L 8594045939507 241

PURE-1150M 8594045939514 241

PURE-1450BLACK 8595580513283 246

PURE-1450M 8595580547059 241

PURE-1450M 8595580547066 241

ROUTE-750L 8595580551803 236

ROUTE-750M 8595580551827 236

ROUTE-850L 8595580551841 236

ROUTE-850M 8595580551872 236

ROUTE-950L 8595580551896 236

ROUTE-950M 8595580551919 236

S0156-ND 8595580536695 505

S0506-ND 8594045934809 499

S0507-ND 8595580505905 500

S0556-ND 8595580537074 500

S0688-ND 8595580524043 506

SA08A-1/2“ 8595580532796 143

SA08A-3/8“ 8595580532802 144

SA08AK-1/2“ 8595580532819 145

SA08AK-3/8“ 8595580532826 146

 Cod EAN  Pagină 

SA08AS-1/2“ 8595580532833 147

SA08AS-3/8“ 8595580532840 148

SA08ASK-1/2“ 8595580532857 149

SA08ASK-3/8“ 8595580532864 150

SA2000-1/2“ 8594045930238 135

SA2000-3/8“ 8594045930245 136

SA2000K-1/2“ 8594045936261 137

SA2000K-3/8“ 8594045936278 138

SA2000S-1/2“ 8594045930528 139

SA2000S-3/8“ 8595580515492 140

SA2000SK-1/2“ 8594045936247 141

SA2000SK-3/8“ 8594045930535 142

SMILE-750L 8595580551681 237

SMILE-750M 8595580551704 237

SMILE-850L 8595580551728 237

SMILE-850M 8595580551742 237

SMILE-950L 8595580551766 237

SMILE-950M 8595580551780 237

SOLID-550M 8595580559625 253

SOLID-650M 8595580559632 253

SOLID-750M 8595580548797 253

SOLID-850M 8595580548803 253

SOLID-950M 8595580548810 253

SOLID-1050M 8595580548827 253

SPACE-750M 8595580552190 238

SPACE-850M 8595580552237 238

SPACE-950M 8595580552275 238

STING 8595580523688 79

STING-INOX 8595580531232 82

STREAM-750M 8595580553890 239

STREAM-850M 8595580553906 239

STREAM-950M 8595580553913 239

STRIPE 8595580523695 80

STRIPE-BLACK 8595580531188 85

STRIPE-GL1200 8595580546212 85

STRIPE-GL1204 8595580546205 86

STRIPE-INOX 8595580531218 83

STRIPE-WHITE 8595580531171 84

TILE-550 8595580559601 253

TILE-650 8595580559618 253

TILE-750 8595580555948 253

TILE-850 8595580555979 253

TILE-950 8595580555993 253

TILE-1050 8595580555931 253

TIME 8595580520816 251

TRITON 8595580520830 252

TURN 8595580523527 79

TURN-INOX 8595580531225 81

V0011-ND 8594045930276 151

V0015-ND 8595580536985 152

V0018-ND 8595580537043 151

V0296-ND 8595580534844 152

VIEW 8595580520847 252

WC ALCA 4810531099796 37

WC Alca MEDIC 8595580504915 38

WC RIMFLOW 8595580558192 38

WS ALCA 8595580545758 37

Z0003-ND 8595580536596 506

Z0004-ND 8595580508104 506

Z0026-ND 8595580536350 507

Z0137B-ND 8595580545390 179

Z0952-ND 8595580546380 179

ZIP-750L 8595580552053 237

ZIP-750M 8595580552077 237

ZIP-850L 8595580552091 237

ZIP-850M 8595580552114 237

ZIP-950L 8595580552138 237

ZIP-950M 8595580552152 237
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Vă invităm pe site-ul nostru www.alcaplast.ro pentru a viziona 

videoclipurile noastre de instalare a produselor, disponibil și pe 

www.youtube.com. Înscrieţi-vă pentru a primi automat actualizările sau 

urmăriţi profi lul nostru de Facebook. O sursă excepţională de informaţii 

pentru dumneavoastră.

Puteţi găsi imagini, descrieri, preţuri, desene tehnice, modele 3D și mai 

mult de 1.500 de produse Alcaplast. Știri, perioadele cursurilor, contacte 

și instrucţiuni de asamblare, etc.

Alcaplast on-line

Newsletter-ul nostru

Video de instalare

BIM pentru produsele Alcaplast
Sursa: Proiect colegiu Novodvorská, autor FADW s.r.o.

Catalogul on-line 



REPUBLICA CEHĂ

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel:. +420 519 821 044 

tel:. +420 519 821 041

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz  

ROMÂNIA
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Parc Industrial Sibiu – Șura Mică, P18, 

557270-Șura Mică, jud. Sibiu

tel:. +40 269 219 144

gsm: +40 728 085 507

fax: +40 269 219 144

e-mail: dragos.marcu@alcaplast.ro

www.alcaplast.ro

Echipa noastră de specialişti vă stă întotdeauna la 

dispoziţie pentru ajutor la instalare și proiectare şi pentru 

a vă oferi cotaţii de preţ pentru produse!

Produse în Republica Cehă
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