Receptor de ara alcon
0 0 din PUR
zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler adeziv
( embrana bituminoasă, P C sau membrană special . Vă
ru ă să speci icati tipul membranei în o entul
co enzii Cu dublă funcție D 50 și D 70: pentru a obține
D 70 se retează reducția D 50.

vertical:
guler adeziv

3740

Receptor de ara alcon
0 00 din PUR
zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și guler adeziv
( embrana bituminoasă, P C sau membrană specială . Vă
ru ă să speci icati tipul membranei în o entul
co enzii u dublă funcție D 70 și D 100: pentru a obține
D 100 se retează reducția D 70.

vertical:
guler adeziv

3741

Receptor de ara alcon
0 din PUR
zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și flanșă de prindere
sau guler adeziv (
,
. Vă ru ă să speci icati tipul membranei în
o entul co enzii Modelul cu flanșă de prindere este
prevăzut cu o garnitură de etanșare antirefulare.

E 1**/
VE 2***

2/12

7

1/6

vertical:
guler adeziv
3702
flanșă de prindere 2702

1/6

9

1/6

vertical:
guler adeziv
3
flanșă de prindere 2

Prelun itor
0 din PUR
zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar, garnitură de etanșare
antirefulare și guler adeziv. Vă rugăm să specificați tipul
membranei în momentul comenzii! Potrivit pentru toate
receptoarele de gara /balcon, cu excepția D 70/100 (Art.- r.
3741). Pentru o grosime a izolației de până la 8 cm.

2

guler adeziv 3780

7
7

0

Prelun itor
0 din PUR
flanșă de prindere 2780
zolat termic, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de
etanșare prin presare.
Potrivit pentru toate receptoarele de gara /balcon, verticale și
orizontale, cu excepția D 70/100 (Art.- r. 3741). Pentru o grosime
a izolației de până la 8 cm.

10

1/6
1/6

1/6

1/6

Capac de protec ie din ino
Diametru de 115 mm, se potrivește perfect direct pe receptoarele
de gara /balcon Art.- r. 3740 și 3741.
Deosebit de potrivit pentru etanșarea la apă a balcoanelor

2794

4

Capac de protec ie din PP
Diametru de 4 mm, se potrivește perfect direct pe receptoarele de
gara /balcon Art.- r. 3702, 3712 și 3780, cu precădere pentru D
50 și D 70.

2794.P

1

it ic pentru terasă, poate i călcat cu piciorul (ne ru)
Complet, cu sită, reglabil pe nălțime, potrivit pentru receptoarele de
gara /balcon Art.- r. 3740 și 3741.

2795

it pentru terasă, încastra il în carosa il
Potrivit pentru toate receptoarele de gara /balcon și balcon,
inclusiv pentru piesele de nălțare cu 25 mm (Art.- r. 5 06)
nălțime totală de 55 mm .

2797

1/6

12

E 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

€/Bucată

E 1 - Ambalare 1: Buc / cutie

alcon cu accesorii

1/6
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ndex producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34, ă rugăm să specificați n momentul comenzii
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€/Bucată

Adaptor pentru alcon din PP
Cu grătar din oțel inoxidabil 10 x 10 cm, accesibil, potrivit pentru
rceptoarele de gara /balcon, excepție D 70/100 (Art.- r. 3741),
inclusiv coroana de drena , cu sau fără barieră pt. miros.

fără barieră pt. miros
2790
cu barieră pt. miros
2791

Adaptor pentru alcon din PP
Ca mai sus, n plus cu inel distanțier, potrivit
cu Art.- r. 3741.

fără barieră pt. miros

magine: exemplu de monta

2798

E 1**/
VE 2***

36

2/12

1

2/12

39

2/12

4

2/12

cu barieră pt. miros
2799
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E 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

alcon cu accesorii

E 1 - Ambalare 1: Buc / cutie
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