€/Bucată

Receptor Atti a uper 2 din PUR cu ără înclinare (versiunea
DN 100
3433.BIT.S2
scurtă)
cu înclinare
permite atât drenarea de urgență cât și pe cea principală prin o
singură scurgere prin atic Pentru grosimea aticului de până la 60 cm DN 100
3471.S2
ără înclinare
n itul de livare al Receptorului Atti a Super 2 sunt incluse
urmatoarele:
1. Receptor Atti a Super D 100 cu/fără nclinare (fără țeavă din
P C)
2. eavă din oțel inoxidabil cu mufă D 100, 54 cm lungime
3. eavă din oțel inoxidabil cu mufă D 100, 30 cm lungime, cu
decupare pentru drena principal și perete despărțitor
4. Deflectoare de apă (față și spate) pentru drena de urgență
5. rătar parafrunzar din oțel inoxidabil (Art.- r. 34 4.S)

2 in

E 1**/
VE 2***
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DN 100 3433.BIT.S2.L
cu înclinare

627

1/1

DN 100
3471.S2.L
ără înclinare

627

1/1
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Receptor Atti a uper 2 din PUR
00 (versiunea lun ă)
cu ără înclinare
identic ca descriere cu cel de mai sus, dar pentru grosimea
aticului de până la 110 cm

Colector de apă
din tablă de oţel zincat, 0.80 mm. grosime, potrivit pentru Receptor
Atti a Super 2. Conexiune la scurgere de 100 mm sau 6-teilig.

**VE 1

Capacitate de drenare:
Drena principală: 3,6 l/s la 35 mm nălţime de acumulare
Drena de urgenţă: 3,0 l/s la 35 mm nălţime de acumulare
2 in 1

3450
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Exemplu de asamblare:
Receptor Atti a Super 2 din P R, cu nclinare si colector de apă.
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Receptor Atti a uper 2 din PUR cu ără înclinare și
ra i icație din oțel ino ida il (versiunea scurtă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.- r. 3433.S2), dar, ca
noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drena ul
direct la burlanul de scurgere. u mai este nevoie de colector de
apă.
Pentru grosimea aticului de până la 60 cm

DN 100 3434.BIT.S2
cu înclinare

567

1/1

DN 100
3472.S2
ără înclinare

567

1/1

Receptor Atti a uper 2 din PUR cu ără înclinare și ra i icație
din oțel ino ida il (versiunea lun ă)
identic ca descriere cu cel de mai sus (Art.- r. 3433.S2), dar, ca
noutate, cu ramificație decupată din oțel inoxidabil pentru drena ul
direct la burlanul de scurgere. u mai este nevoie de colector de
apă.
Pentru grosimea aticului de până la 110 cm

DN 100 3434.BIT.S2.L
cu înclinare

729

1/1

DN 100
3472.S2.L
ără înclinare

729

1/1

Reduc ie
00
din Titanzinc, fără garnitură, pentru conectarea la o țeavă
zincată verticală.

DN 100
2633
NW 100, din 6 piese

42

U
Exemplu de asamblare pentru reducție.
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Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

Dimensiune|Cod Articol Preț

Ambalare 1: Buc / cutie; ***VE 2

 Receptor Atti a uper 2 din PUR cu accesorii
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* n ex pro ucători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. ă rugăm să specificați n momentul comenzii
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