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Receptor Attika plat
Attika-Flach-Gully

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161 bis, corp D, et. 2 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru
acoperișuri terasă

Denumire            : Receptor Attika plat din PUR DN70 varianta scurta      
           Attika-Flach-Gully aus PUR DN70 kurze Version

Cod produs         : 2442
Versiune             : ZG 115
Data                   : 01.09.2013
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SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161 bis, corp D, et. 2 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru
acoperișuri terasă

Denumire            : Receptor Attika plat din PUR DN100 varianta scurta      
           Attika-Flach-Gully aus PUR DN100 kurze Version

Cod produs         : 2444
Versiune             : ZG 116
Data                   : 01.09.2013
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SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161 bis, corp D, et. 2 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru
acoperișuri terasă

Denumire            : Receptor Attika plat din PUR DN70 varianta lunga      
           Attika-Flach-Gully aus PUR DN70 lange Version

Cod produs         : 2442.L
Versiune             : ZG 117
Data                   : 01.09.2013
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SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161 bis, corp D, et. 2 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru
acoperișuri terasă

Denumire            : Receptor Attika plat din PUR DN100 varianta lunga      
           Attika-Flach-Gully aus PUR DN100 lange Version

Cod produs         : 2444.L
Versiune             : ZG 118
Data                   : 01.09.2013
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SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru acoperișuri terasă.

Denumire            : Inel adaptor din PUR
           Adapterring aus PUR

Cod produs         : 2449
Versiune          : ZG 119
Data          : 01.09.2013

Adrian
Typewritten text
Receptori pentru acoperișuri terasăă
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SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161 bis, corp D, et. 2 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru
acoperișuri terasă

Denumire            : Piesă de racord la bariera de vapori din oțel inoxidabil     
           Dampfsperren-Anschlussteil aus Edelstahl

Cod produs         : 2491 / 2493 / 2495 / 2496
Versiune             : ZG 121
Data                   : 01.09.2013

Dimensiuni în mm
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Receptor Attika plat DN100 conectat  la membrana acoperișului și situat 
în izolație, este inserat în mufa receptorului Attika, în bariera de vapori. 
Pentru a preveni deteriorările cauzate de îngheţ, recomandăm utilizarea 
sistemelor noastre de urmărire a temperaturii (vezi pag. 52-53).

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru acoperișuri terasă

Denumire            : Receptor Attika plat inserat în receptor Attika
           Attika-Flach-Gully eingesteckt in Attika-Balkonablauf

Cod produs         : 
Versiune          : EBG 032
Data          : 01.09.2013

Adrian
Typewritten text
Receptori pentru acoperișuri terasă



302

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru acoperișuri terasă

Denumire            : Receptor Attika plat cu sistem de încălzire
           Attika-Flachgully mit Begleitheizung

Cod produs         : 
Versiune          : EBG 049
Data          : 01.09.2013

Adrian
Typewritten text
Receptori pentru acoperișuri terasă

Adrian
Typewritten text
Denumire            : Receptor Attika plat cu sistem de încălzire	           Attika-Flachgully mit BegleitheizungCod produs         : Versiune	         : EBG 049Data	         : 01.09.2013
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SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161 bis, corp D, et. 2 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro

Receptori pentru
acoperișuri terasă

Denumire            : Tabel / Capacitate de drenare receptor Attika plat   
Tabelle / Ablaufleistungen Attika-Flach-Gully

Versiune             :  TG 017
Data : 01.06.2011

Cod produs: Denumire:

Receptor Attika plat

Diam. DN: Observație:

în burlan

Capacitate de drenare în l/s cu 
înălțimea de acumulare 

scurgere liberă
Receptor Attika plat

Receptor Attika plat versiunea lungă
Receptor Attika plat versiunea lungă

Receptor Attika plat
Receptor Attika plat

Receptor Attika plat versiunea lungă
Receptor Attika plat versiunea lungă

scurgere liberă
în burlan

în burlan
scurgere liberă

în burlan
scurgere liberă

Receptor Attika plat din PUR Receptor Attika plat din PUR versiunea lungă 

Capacitate de drenare în l/s pentru:

sicaa
Line

sicaa
Line

sicaa
Line

sicaa
Line

sicaa
Line

Adrian
Typewritten text
Receptor Attika plat din PUR 

Adrian
Typewritten text
Receptor Attika plat din PUR versiunea lungă 
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Informații produs Receptori pentru 
acoperișuri terasă

Clasificare : Conform DIN 4102 Clasa de protecție la incendiu B2, normal inflamabil

 etanșări din EPDM.

Monitorizare : Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către
  Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.

Aspect : Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor și  

Material : Corpul receptorului este realizat din spumă poliuretanică rigidă de înaltă densitate,
  cu densitate de 500 kg/m³, garnitură de etanșare din EPDM, flanșă din
  aluminiu-siliciu (AlSi) turnat sub presiune, bolțuri filetate și șaibe din oțel
  inoxidabil, piulițe fluture din oțel galvanizat și parafrunzar din PE.

 Receptoarele Grumbach specificate mai sus sunt prevăzute cu sistem de prindere 
 și etanșare adaptat la toate tipurile de acoperișuri.    

Informații tehnice generale despre receptoarele Grumbach 
din PUR, pentru acoperiș, cu sistem de prindere prin flanșă

Utilizare : Receptoarele de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea apelor pluviale
 de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Tipuri de receptoare: Receptor universal
  Receptor cu flanșă de prindere
  Receptor Combi
  Receptor de balcon cu flanșă de prindere
  Receptor de garaj/balcon cu flanșă de prindere
  Receptor plat Attika
  Receptor pentru renovare

Descriere : Receptoarele de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din PUR, pentru 
montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, se disting printr-o stabilitate
dimensională deosebită, rezistență la UV și rezistență la impact.

Montaj : După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu directivele pentru acoperișuri
  plane DIN 1986-100.

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042
| www.fixari.ro
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR  
Receptor Attika plat: Inel adaptor/element de bază: Prelungitor:

1. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat în acoperiș cald, 
cu scurgere prin atic.

Art.Nr. 2444 / 2444.L
b = 220 mm
h = 140 mm
H = Grosime izolație plus 50 mm

Creați decuparea în atic.
Art.Nr. 2442 / 2442.L
b = 220 mm 
h = 100 mm
H = Grosime izolație plus 40 mm

Creați decuparea în atic și nișa în plafon.
a = 400 mm      h =   20 mm
b = 400 mm     t1  = 100 mm ( pt. 2442 / 2442.L )
c  = 220 mm      t2  =  140 mm ( pt. 2444 / 2444.L )
Dimensiunile cavității sunt ajustate corespunzător în funcție de izolația suplimentară.

1.Montaj în acoperiș cald
1. Se montează bariera de vapori (se poate lua în consederare montajul 

prin pod). 2.

Alternativ, se poate face o 
etanșare a barierei de vapori 
cu bandă flexibilă.

2. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat în planșeul 
clădirii, cu element de extensie în perete.

3. Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare. 4.

Se montează racordul special Grumbach la bariera de vapori (a se 
vedea instrucțiunile de instalare separate).

Se montează receptorul Attika plat în atic, prin conectorul deja montat. 



401

6.5.

7. 8. Atașați flanșa de etanșare, împreună cu șaibele și piulițele fluture la
receptor, prin bolțurile filetate.

Atenție!
Striațiile șaibelor trebuie să 
fie orientate în sus. 

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

    Instrucțiuni de utilizare !
1. Pentru montajul pe bitum subțire
    sau tablă de plastic rigid se va 
    încălzi în zona de contact cu un 
    arzător sau cu o suflantă cu aer
    cald.
2. Nu se va monta direct pe izolația
    termică ci pe membrana
    acoperișului.
   (Risc de infiltrare prin capilaritate).

9. 10.Se înfiletează tija filetată în receptor și apoi se fixează parafrunzarul, 
prin strângerea piuliței olandeze la tija filetată.

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR 

Se montează izolația aticului. Se potrivește garnitura de etanșare pe bolțurile filetate ale receptorului. 
Atașați și împingeți în jos pe flanșa fixă. 

Se montează hidroizolația.
(Decupare ø 210 mm pentru scurgere în receptor).

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș  | Tel :+40 757 577 041 | +40 757 577 0421| www.fixari.ro
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR 
2.Montaj în plafon

Potriviți receptorul în decuparea din plafon și introduceți-l în nișa 
creată în perete. 2.1.

Se potrivește garnitura de etanșare pe bolțurile filetate ale receptorului.
Atașați și împingeți în jos pe flanșa fixă.3. 4. Se montează hidroizolația.

(Decupare ø 210 mm pentru scurgere în receptor).

5.
Atenție!
Striațiile șaibelor trebuie să 
fie orientate în sus. 

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

    Instrucțiuni de utilizare !
1. Pentru montajul pe bitum subțire
    sau tablă de plastic rigid se va 
    încălzi în zona de contact cu un 
    arzător sau cu o suflantă cu aer
    cald.
2. Nu se va monta direct pe izolația
    termică ci pe membrana
    acoperișului.
   (Risc de infiltrare prin capilaritate).

piulițele fluture la receptor, prin bolțurile filetate.
Conectați inelul adaptor la priza receptorului plat și fixați-l prin 
strângere, pentru e evita ieșirea. 

Atașați flanșa de etanșare din aluminiu, împreună cu șaibele și 

Se etanșează zona din jurul receptorului, atât din plafon cât și din 
perete, cu spumă.

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș  | Tel :+40 757 577 041 | +40 757 577 0421| www.fixari.ro
. .    
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7. Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare, împreună 
cu izolația aticului.

Lubrifiant

Se introduce prelungitorul, după tăierea la dimensiunea necesară și 
fixarea garniturii de etanșare, în inelul adaptor, 

Prelungitoare 
Grumbach potrivite:
Art.Nr. 2181 / 2183
sau
Art.Nr. 3181 / 3183

   ! Atenție !
Atunci când se sudează
cu flacără deschisă, 
nu se va îndrepta
flacăra către corpul receptorului.

La final se montează parafrunzarul.

Date tehnice:
Art.Nr. 2444.L

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika plat din PUR 

Se potrivește membrana hidroizolatoare peste gulerul prelungitorului și 
se lipește de partea superioară a acestuia.

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș | Tel :+40 757 577 041 | +40 757 577 0421| www.fixari.ro











 
2442 GR 
Receptor Attika plat din PUR DN 70 
inclusiv parafrunzar cu kit de montaj 
 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal DN 70 și lungime 610 mm. Pentru racordarea directă  
la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, cu margine  
spumată cu bolțuri filetate pentru înfiletarea piulițelor fluture, flanșă  
liberă din aluminiu turnat sub presiune. 
-Instalare fără prelungitor: cu garnitură de etanșare prin strângerea  
flanșei pentru conexiunea permanent sigură între membrana de acoperiș  
și flanșa fixă a receptorului și, suplimentar, filet interior în oala colectoare  
pentru fixarea parafrunzarelor supradimensionale cu rezistență la furtuni. 
- Instalare cu prelungitor: cu garnitură combinată pentru protecția la  
antirefulare la conectarea prelungitorului și suplimentar prevăzut cu  
bucșe filetate, încastrate în oala de colectare, pentru a fixa grătarul parafrunzar.  
Prelungitoare potrivite: Art. Nr. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 3185. 
 
Denumire: Receptor Attika plat din PUR 
Diametru nominal: DN 70  
Cod produs: 2442 
Legătură la membrana de acoperiș: sistem liber-compact cu flanșă  
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
 
2442.L GR 
Receptor Attika plat din PUR DN 70 
inclusiv parafrunzar cu kit de montaj 
 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal DN 70 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea directă  
la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, cu margine  
spumată cu bolțuri filetate pentru înfiletarea piulițelor fluture, flanșă  
liberă din aluminiu turnat sub presiune. 
-Instalare fără prelungitor: cu garnitură de etanșare prin strângerea  
flanșei pentru conexiunea permanent sigură între membrana de  
acoperiș și flanșa fixă a receptorului și, suplimentar, filet interior în  
oala colectoare pentru fixarea parafrunzarelor supradimensionale  
cu rezistență la furtuni. 
-Instalare cu prelungitor: cu garnitură combinată pentru protecția la  
antirefulare la conectarea prelungitorului și suplimentar prevăzut cu  
bucșe filetate, încastrate în oala de colectare, pentru a fixa grătarul parafrunzar.  
Prelungitoare potrivite: Art. Nr. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 3185. 
 
Denumire: Receptor Attika plat din PUR 
Diametru nominal: DN 70  
Cod produs: 2442.L 
Legătură la membrana de acoperiș: sistem liber-compact cu flanșă  
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 



 
2444 GR 
Receptor Attika plat din PUR DN 100 
inclusiv parafrunzar cu kit de montaj 
 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal DN 100 și lungime 610 mm. Pentru racordarea directă  
la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, cu margine  
spumată cu bolțuri filetate pentru înfiletarea piulițelor fluture, flanșă  
liberă din aluminiu turnat sub presiune. 
-Instalare fără prelungitor: cu garnitură de etanșare prin strângerea  
flanșei pentru conexiunea permanent sigură între membrana de acoperiș  
și flanșa fixă a receptorului și, suplimentar, filet interior în oala colectoare  
pentru  fixarea  parafrunzarelor  supradimensionale  cu  rezistență  la  furtuni. 
-Instalare cu prelungitor: cu garnitură combinată pentru protecția la  
antirefulare la conectarea prelungitorului și suplimentar prevăzut cu  
bucșe filetate, încastrate în oala de colectare, pentru a fixa grătarul parafrunzar.  
Prelungitoare potrivite: Art. Nr. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 3185. 
 
Denumire: Receptor Attika plat din PUR 
Diametru nominal: DN 100  
Cod produs: 2444 
Legătură la membrana de acoperiș: sistem liber-compact cu flanșă  
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
2444.L GR 
Receptor Attika plat din PUR DN 100 
inclusiv parafrunzar cu kit de montaj 
 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal DN 100 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea  
directă la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională,  
cu margine spumată cu bolțuri filetate pentru înfiletarea piulițelor  
fluture, flanșă liberă din aluminiu turnat sub presiune. 
-Instalare fără prelungitor: cu garnitură de etanșare prin strângerea  
flanșei pentru conexiunea permanent sigură între membrana de  
acoperiș și flanșa fixă a receptorului și, suplimentar, filet interior în 
oala colectoare pentru fixarea parafrunzarelor supradimensionale cu 
 rezistență la furtuni. 
-Instalare cu prelungitor: cu garnitură combinată pentru protecția la 
 antirefulare la conectarea prelungitorului și suplimentar prevăzut cu  
bucșe filetate, încastrate în oala de colectare, pentru a fixa grătarul parafrunzar.  
Prelungitoare potrivite: Art. Nr. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 3185. 
 
Denumire: Receptor Attika plat din PUR 
Diametru nominal: DN 100  
Cod produs: 2444.L 
Legătură la membrana de acoperiș: sistem liber-compact cu flanșă  
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 



 
 
 
2491 GR 
Piesă din oțel inoxidabil pentru racord la bariera de vapori pentru Receptor 
Attika plat DN 70 
 
Piesă din oțel inoxidabil pentru racord la bariera de vapori,  
calitate 1.4301, asigură etanșarea la trecerea Receptoarelor  
Attika plate DN 70 prin bariera de vapori. Cu flanșă liberă și  
garnitură de etanșare prin strângerea flanșei pentru o prindere  
permanent etanșă pe membrane bituminoase sau membrane  
sintetice de acoperiș. Flanșă fixă cu patru găuri de montaj precum 
și cu douăsprezece bolțuri filetate sudate M 6, cu piulițe din oțel 
inoxidabil și șaibe elastice. 
 
Denumire:  Piesă  din  oțel  inoxidabil  pentru  racord  la  bariera  de  vapori  pentru 
Receptor Attika plat DN 70  
Dimensiuni: 360 x 230 mm  
Cod produs: 2491 
Legătură la membrana de acoperiș: sistem liber-compact cu flanșă  
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
2493 GR 
Piesă din oțel inoxidabil pentru racord la bariera de vapori pentru Receptor 
Attika plat DN 100 
 
Piesă din oțel inoxidabil pentru racord la bariera de vapori,  
calitate 1.4301, asigură etanșarea la trecerea Receptoarelor  
Attika plate DN 70 prin bariera de vapori. Cu flanșă liberă și  
garnitură de etanșare prin strângerea flanșei pentru o prindere  
permanent etanșă pe membrane bituminoase sau membrane  
sintetice de acoperiș. Flanșă fixă cu patru găuri de montaj  
precum și cu douăsprezece bolțuri filetate sudate M 6, cu  
piulițe din oțel inoxidabil și șaibe elastice. 
 
Denumire:  Piesă  din  oțel  inoxidabil  pentru  racord  la  bariera  de  vapori  pentru 
Receptor Attika plat DN 100  
Dimensiuni: 360 x 230 mm  
Cod produs: 2493 
Legătură la membrana de acoperiș: sistem liber-compact cu flanșă  
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
 
 



 
3441 GR 
Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv DN 70 
inclusiv parafrunzar 
 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal DN 70 și lungime 610 mm. Pentru racordarea directă  
la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite soluții de acoperiș,  
potrivit pentru hidroizolare și canelură circumferențială pentru  
a primi parafrunzarele. 
 
Denumire: Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv  
Diametru nominal: DN 70  
Cod produs: 3441. xxx  
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
 
3441.LGR 
Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv DN 70 
inclusiv parafrunzar 
 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal DN 70 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea directă  
la  conducte  cu  mufă,  pentru  drenarea  gravitațională,  cu  conexiune  
(500 * 500 mm) pentru diferite soluții de acoperiș, potrivit pentru 
 hidroizolare și canelură circumferențială pentru a primi parafrunzarele. 
 
Denumire: Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv  
Diametru nominal: DN 70  
Cod produs: 3441.L. xxx  
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
3443 GR 
Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv DN 100 
inclusiv parafrunzar 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal  DN  100,lungime  610  mm.  Pentru  racordarea  directă  la  
conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională, cu conexiune  
(500  *  500  mm)  pentru  diferite  soluții  de  acoperiș,  potrivit  pentru  
hidroizolare și canelură circumferențială pentru a primi parafrunzarele.  
Denumire: Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv  
Diametru nominal: DN 100  
Cod produs: 3443. xxx  
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 



 
3443.L GR 
Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv DN 100 
inclusiv parafrunzar 
 
Receptor Attika plat, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic conform DIN EN 1253, cu diametru  
nominal DN 100 și lungime 1200 mm. Pentru racordarea  
directă la conducte cu mufă, pentru drenarea gravitațională,  
cu  conexiune  (500  *  500  mm)  pentru  diferite  soluții  de  acoperiș,  
potrivit pentru hidroizolare și canelură circumferențială pentru a  
primi parafrunzarele. 
 
Denumire: Receptor Attika plat din PUR cu guler adeziv  
Diametru nominal: DN 100  
Cod produs: 3443.L. xxx  
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
 
3449.A GR 
Inel adaptor din PUR 
cu suport din oțel inoxidabil 
 
Inel adaptor, integral din spumă rigidă de poliuretan  
fără CFC, izolat termic, pentru drenarea gravitațională. 
Pentru protecția la antirefulare între un receptor Attica plat  
cu guler adeziv sau cu flanșă de prindere și un prelungitor  
Art. No. 2181, 2183, 2185, 3181, 3183, 3185 cu garnitură antirefulare. 
 
Denumire: Inel adaptor din PUR  
Cod produs: 3449.A 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
 
3449.S GR 
Sită rotundă din aluminiu turnat 
 
Sită rotundă, din aluminiu turnat, în același plan cu  
acoperișul plat, potrivit pentru Receptor Attika plat cu  
guler adeziv Art. 3441, 3443, 3441.L și 3443.L, precum  
și pentru seria Receptoarelor Compacte cu guler adeziv. 
 
Denumire: Sită rotundă din aluminiu turnat 
Cod produs: 3449.S 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 



 

3449.N GR 
Articol pentru preaplin de urgență 
inclusiv parafrunzar cu kit de montaj 
 
Articol  pentru preaplin de urgență, atunci când se  
utilizează pentru Receptoare Attika plate cu guler adeziv  
ca preaplin de urgență, sau ca element de bază în acoperiș  
verde cu retenție de apă programată. Cu garnitură antirefulare 
și parafrunzar mare. 
 
Denumire:  Prelungitor  pentru  preaplin  de  urgență  din  PUR  
Cod produs: 3449.N 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co KG 
 
 




