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enumire  
Cod produs  

esen nr. alabil din 30.01.2018

iesă de prelungire supraînălțare  mm din  
5001
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enumire

esen nr.
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Cămin mic din  pentru stivuire  
ără panou de vizitare grilă
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enumire

esen nr.
alabil din  : 30.01.2018

Cămin mic pentru scurgere de
siguranță la acoperi  verde din 
5010 / 5010.ECod produs
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Cămin pentru scurgere de siguranță la acoperișuri verzi 
așezat într-un substrat de legătură dintre acoperișul 

verde și drenajul din acoperișul cald instalat.
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5000 GR 
Cămin pentru scurgere de siguranță 
la acoperi uri verzi din PUR, 500 mm 
x 500 mm

Cămin pentru scurgere de siguranță la 
acoperiş verde, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, constând
din picior ec ipat cu fante de admisie, 
ramă în partea superioară înălțime 
reglabilă  mm  și grătar detașabil 
din oțel incat la cald, ca un capac pentru 
cămin de vi itare, de e . instalat într un
acoperiș plat verde și cu drenare sigură 
pe două niveluri. 

ivrare completă și instalare profesională.   

enumire  Cămin pentru scurgere de 
siguranță la acoperișuri ver i din PUR, 
500 x 500 mm 
nălțime  160 - 220 mm
imensiuni  500 x 500 mm 
imensinuea oc iurilor grătarului: 10 

mm x 32 mm 
Cod produs  5000
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

5001 GR 
Piesă de prelungire/supra nălțare din 
PUR  pentru Cămin pentru scurgere 
de siguranță la acoperi uri verzi din 
PUR, 500 mm x 500 mm

Piesă de prelungire supraînălțare, 
integral din spumă rigidă de poliuretan
fără CFC, pentru a crește înălțimea unui 
cămin pentru scurgere de siguranță la 
acoperiş verde din PUR    mm la 

 mm. 
ivrare și instalare profesională.   

enumire  Piesă de prelungire
supraînălțare din PUR  pentru Cămin 
pentru scurgere de siguranță la 
acoperișuri ver i din PUR,  mm   
mm
nălțime  80 mm
Cod produs  5001
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

5010 GR 
Cămin mic pentru scurgere de
siguranță la acoperiş verde din PUR 

Cămin pentru scurgere de siguranță la 
acoperiş verde, integral din spumă rigidă
de poliuretan fără CFC. Pentru instalare 
ca un cămin de întreținere de e . peste
gurile de acces pe acoperiș prin straturile 
de construcție ale acoperișurilor plate
ver i, constând dintr un cadru 3   3  
mm cu fante de admisie și terminale
preformate pentru țevi de drena   , 
cu placă perforată acoperită cu pulbere
de aluminiu.
Pentru drenare sigură pe două niveluri.
ivrare completă și instalare profesională.   

enumire  Cămin mic pentru scurgere 
de siguranță la acoperiş verde din PUR
nălțime  100 mm
imensiuni  300 x 300 mm

Cod produs  5010
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG
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5010.E GR 
Cămin PLUS mic pentru scurgere de
siguranță la acoperiş verde din PUR
cu panou de vi itare grilă din ino

Cămin pentru scurgere de siguranță la 
acoperiş verde, integral din spumă rigidă
de poliuretan fără CFC. Pentru instalare 
ca un cămin de întreținere de e . peste
gurile de acces pe acoperiș prin straturile 
de construcție ale acoperișurilor plate
ver i, constând dintr un cadru 3   3  
mm cu fante de admisie și terminale
preformate pentru țevi de drena   . 
Cu panou superior din tablă de oțel
ino idabil lustruit și fre at, precum și cu 
panou de vi itare grilă perforată din
aluminiu. Pentru drenare sigură pe două 
niveluri. 
ivrare completă și instalare profesională.   

enumire  Cămin P U  mic pentru 
scurgere de siguranță la acoperiş verde 
din PUR
nălțime  100 mm
imensiuni  300 x 300 mm

Cod produs  5010.E
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

5011 GR 
Cămin mic pentru scurgere de
siguranță la acoperiş verde din PUR
pentru stivuire, fără panou de vi itare
grilă din ino

Cămin pentru scurgere de siguranță la 
acoperiş verde, ca piesă de prelungire,
integral din spumă rigidă de poliuretan 
fără CFC, stivuibil, pentru a crește
înălțimea unui cămin pentru scurgere de 
siguranță la acoperiş verde din PUR cu
câte 93 mm.
ivrare și instalare profesională.

enumire  Cămin mic pentru scurgere de
siguranță la acoperiş verde din PUR, 
pentru stivuire 
nălțime: 93 mm
imensiuni  300 x 300 mm

Cod produs  5011
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG
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