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Receptor universal din PUR 
Receptor universal Prelungitor

orizontal:
DN 70     Art. Nr. 2111
DN 100   Art. Nr. 2114
DN 125   Art. Nr. 2116

orizontal, cu încălzire:
DN 70     Art. Nr. 2132
DN 100   Art. Nr. 2134
DN 125   Art. Nr. 2136

până la 23cm
izolație termică
Art. Nr. 2183

Exemplu de montaj: Receptor universal instalat în pardoseală de beton, 
cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

1.  

vertical:
DN 70     Art. Nr. 2102
DN 100   Art. Nr. 2104
DN 125   Art. Nr. 2106

până la 16cm
izolație termică 
Art. Nr. 2180

!! Decupare !!

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

Instrucțiuni de montaj

vertical, cu încălzire:
DN 70     Art. Nr. 2122
DN 100   Art. Nr. 2124
DN 125   Art. Nr. 2126

        Se va atașa flanșa din oţel inoxidabil
        prin bolțurile filetate. Se vor monta 

șaibele  și se vor  strânge piulițele  fluture  
pentru  fixarea  pe  garnitura de etanșare. (A  
se  vedea  informații  suplimentare  mai jos) 

          Se introduce receptorul universal în
          deschiderea existentă în planșeu și se 

fixează prin înșurubare sau lipire. Se montează 
garnitura de etanșare prin bolțurile filetate și se 
glisează în jos pe corpul receptorului. 

         Se va decupa circular bariera de vapori
         astfel încât marginile decupate ale acesteia 

se vor extinde până la capătul suprafeței de 
contact (vezi imaginea).  

Se  montează  izolația  termică  a  
acoperișului.  

         Se va ajusta lungimea prelungitorului,      
         funcție de grosimea izolației termice și se

va introduce în jos în corpul receptorului.  

         Se va atașa flanșa din oţel inoxidabil prin    
         bolțurile filetate analog etapelor de 

asamblare anterioare, de  la 1 până la 3.  
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7.

Art. Nr. 2102/2122 Art. Nr. 2104/2124 Art. Nr. 2106/2126

Art. Nr. 2111/2132 Art. Nr. 2114/2134       Art. Nr. 2116/2136

Art. Nr. 2181       Art. Nr. 2183
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3.2.

Art. Nr. 5902
Art. Nr. 5905

345

Receptor universal din PUR 
9.

Date tehnice: Prelungitor

Atenție!
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

Art. Nr. 5972
inclus în set

    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).

Date tehnice: Receptor universal

Strângeți cu mâna, cât se poate, piulițele 
fluture cușaibe elastice.

În funcție de structura acoperișului, se alege accesoriul potrivit:
1. Parafrunzar 2. Kit de scurgere pentru terasă circulabilă 3. Kit de scurgere pentru terasă necirculabilă

Instrucțiuni de montaj

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



Denu ire

Desen nr
ala il din  

Receptor universal DN 70 cu 
ieşire verticală

12 02 201

2102od produs
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Denu ire

Desen nr
ala il din  

Receptor universal DN 100 cu 
ieşire verticală

12 02 201

210od produs
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Denu ire

Desen nr
ala il din  

Receptor universal DN 125 cu 
ieşire verticală

12 02 201
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Denu ire  
od produs  

Desen nr ala il din 1 01 201

Receptor universal DN 70 cu ieşire orizontală 
2111
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Denu ire  
od produs  

Desen nr ala il din 1 01 201

Receptor universal DN 100 cu ieşire orizontală 
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Denu ire  
od produs  

Desen nr ala il din 1 01 201

Receptor universal DN 125 cu ieşire orizontală 
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Denu ire

Desen nr
ala il din  

Prelun itor din PUR

12 02 201
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Receptor universal cu scur ere verticală instalat n 
tavan de eton  etan at cu spu ă  preună cu 

prelun itor ontat n izola ia terasei

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



ec
ni

sc
e 

nd
er

un
en

 v
or

e
al

te
n

ecept r uni ersal

Receptor universal cu scur ere orizontală instalat n 
tavan de eton preună cu prelun itor ontat n izola ia 

terasei
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Receptor universal cu scur ere orizontală instalat 
direct n izola ia terasei
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Denu ire

od produs

Desen nr

ala il din        

apacitate de drenare

15 01 201

apacitate de drenare n l s pentru

od produs Denu ire Dia etru 
DN

cur ere
apacitate de drenare n l s cu 

năl i ea de acu ulare

15 25  5 5 55 5 

2102  2122 2 Receptor universal ne ncălzit ncălzit 2 0 DN 70 verticală 1 0 0 0 10 70 11 10

210   212 2 Receptor universal ne ncălzit ncălzit 2 0 DN 100 verticală 2 00 10 0 10 11 00 12 70

210   212 2 Receptor universal ne ncălzit ncălzit 2 0 DN 125 verticală 1 0 0 50 70 10 0 12 0

2111  21 2 2 Receptor universal ne ncălzit ncălzit 2 0 DN 70 orizontală 1 0 50 5 0 00 0 11 0

211   21 2 Receptor universal ne ncălzit ncălzit 2 0 DN 100 orizontală 1 0 0 10 20 10 00 12 00

211   21 2 Receptor universal ne ncălzit ncălzit 2 0 DN 100 orizontală 2 10 00 0 50 10 0 12 50

Receptor universal cu scur ere verticală Receptor universal cu scur ere orizontală

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



Denu ire

od produs

Desen nr

ala il din        

le ent pentru drena  de ur en ă

1 02 201

Capacitate de drenare în l/s pentru:

od produs Denu ire cur ere
apacitate de drenare n l s 
cu năl i ea de acu ulare

15 25  5 5 55 5 

20 1 le ent pentru drena  de ur en ă ip 2 5 5 2 1 11 0 12 7

20 1 le ent pentru drena  de ur en ă ip 2 5 5 2 1 11 0 12 7

le ent pentru drena  de ur en ă

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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Descriere : Receptoarele de scur ere pentru acoperi  ru ac  
realizate din PUR  pentru ontare n acoperi uri plate  
terase i alcoane  se distin  printr o sta ilitate 
di ensională deose ită  rezisten ă la U  i rezisten ă la 
i pact  Receptoarele ru ac  speci icate ai sus sunt 
prevăzute cu siste  de prindere i etan are adaptat la toate 
tipurile de acoperi uri

Material:

Utilizare:

spect:

lasi icare:

Receptoarele de scur ere ru ac  sunt utilizate pentru 
drenarea apelor pluviale de pe acoperi uri plane  alcoane 
i terase

Desi n dintr o sin ură piesă sau din două piese cu prelun itor 
i etan ări din PD

După instruc iunilor de instalare i n con or itate cu 
directivele pentru acoperi uri plane D N 1 100

onitorizarea e ternă cu testare con or  N 125  de 
către andes e er eanstalt a ern sau auto onitorizare

on or  D N 102 lasa de protec ie la incendiu 2  nor al 
in la a il

orpul receptorului este realizat din spu ă poliuretanică 
ri idă de naltă densitate  cu densitate de 500  
arnitură de etan are din PD  lan ă din alu iniu siliciu 
l i  turnat su  presiune  ol uri iletate i ai e din o el

ino ida il  piuli e luture din o el alvanizat i para runzar din 
P

Monta :

onitorizare:

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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ncăl ire 230V pentru 
recept are

Descriere le entul de ncălzire ca un cartu  de ncălzire P  oe icient de 
te peratură pozitiv  cu control independent i li itare a te peraturii  

nd te peratura e terioară cre te  consu ul de ener ie este redus 
auto at i invers  le entul de ncălzire păstrează o te peratură 
internă constantă de 50

onectare: onectare directă la 2 0  ără senzor supli entar e terior  Dacă este 
necesar  prevăzut cu un co utator supli entar pornit  oprit

i uran ă necesară   prin dispozitiv de curent rezidual

un i ea ca lului de 
conectare 0  

aterialul ca lului de 
conectare      ilicon  rezistent la te peraturi ridicate

e peratura de operare   50  

0  
5 

5 
 

70 

e peratura a i ă pe 
interiorul canalului
Putere continuă la 20  
Putere continuă la 0  
Putere continuă la 20  
Putere a i ă de pornire
pe ter en scurt
ensiune 200  2 5 

este de si uran ă con or  D  0700 D N N 0 5

1250 olt
0 5 
 10 

est de naltă tensiune
urent de scur ere

Rezisten a izola iei

  e peratura e terioară

Tehnică de Fixare SRL
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Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro







ec
ni

sc
e 

nd
er

un
en

 v
or

e
al

te
n

ecept r uni ersal 

2104 GR
Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală
DN 100
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru 
nominal DN 100. 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, cu degajări pentru fixarea sigură
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți la 
acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală
Diametrul nominal: DN 100
Cod produs: 2104
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2106 GR 
Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală
DN 125 
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru 
nominal DN 125. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți la 
acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală
Diametrul nominal: DN 125
Cod produs: 2106
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2102 GR
Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală 
DN 70
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru 
nominal DN 70. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și 
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți la 
acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală
Diametrul nominal: DN 70
Cod produs: 2102
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber-compact cu flanșă 
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

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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2114 GR  
Receptor universal din PUR cu 
ieșire ori ontală
DN 100 
cu parafrunzar

Receptor orizontal, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru nominal 
DN 100. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți la 
acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire orizontală 
Diametrul nominal: DN 100
Cod produs: 2114
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2116 GR  
Receptor universal din PUR cu 
ieșire ori ontală
DN 125 
cu parafrunzar

Receptor orizontal, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru nominal 
DN 125. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți la 
acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire orizontală  
Diametrul nominal: DN 125
Cod produs: 2116
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2111 GR  
Receptor universal din PUR cu 
ieșire ori ontală 
DN 0
cu parafrunzar

Receptor orizontal, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru 
nominal DN 70. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și 
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți la 
acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire orizontală  
Diametrul nominal: DN 70
Cod produs: 2111
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co KG

Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
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2124.2 GR 
Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală 
DN 100 cu ncăl ire 230 V
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametrul 
nominal DN 100. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți
la acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Cu element de încălzire de aprox. 10  
integrat, pentru a preveni înghețarea, sau 
cu dispozitiv pentru dezghețare cu
senzor de temperatură şi termostat cu 
alimentare la 230 .
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală cu încălzire 230  
Diametrul nominal: DN 100
Cod produs: 2124.2
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2126.2 GR 
Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală 
DN 125 cu ncăl ire 230 V
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametrul 
nominal DN 125. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți
la acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Cu element de încălzire de aprox. 10  
integrat, pentru a preveni înghețarea, sau 
cu dispozitiv pentru dezghețare cu
senzor de temperatură şi termostat cu 
alimentare la 230 .
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală cu încălzire 230  
Diametrul nominal: DN 125
Cod produs: 2126.2
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2122.2 GR 
Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală 
DN 70 cu ncăl ire 230 V
cu parafrunzar

Receptor vertical, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametrul 
nominal DN 70. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și 
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți
la acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald).
Cu element de încălzire de aprox. 10  
integrat, pentru a preveni înghețarea, sau 
cu dispozitiv pentru dezghețare cu 
senzor de temperatură şi termostat cu 
alimentare la 230 .
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire verticală cu încălzire 230  
Diametrul nominal: DN 70
Cod produs: 2122.2
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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2134.2  GR 
Receptor universal din PUR cu 
ieșire ori ontală 
DN 100 cu ncăl ire 0 
cu parafrunzar

Receptor orizontal, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru 
nominal DN 70. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți
la acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald). Cu element de încălzire de aprox. 10 

 integrat, pentru a preveni înghețarea,
sau cu dispozitiv pentru dezghețare cu 
senzor de temperatură şi termostat cu 
alimentare la 230 .
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire orizontală cu încălzire 230  
Diametrul nominal: DN 100
Cod produs: 2134.2
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co

2136.2 GR 
Receptor universal din PUR cu 
ieșire ori ontală 
DN 1  cu ncăl ire 0 
cu parafrunzar

Receptor orizontal, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru 
nominal DN 70. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți
la acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald). Cu element de încălzire de aprox. 10 

 integrat, pentru a preveni înghețarea,
sau cu dispozitiv pentru dezghețare cu 
senzor de temperatură şi termostat cu 
alimentare la 230 .
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire orizontală cu încălzire 230  
Diametrul nominal: DN 125
Cod produs: 2136.2
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co

2132.2 GR 
Receptor universal din PUR cu 
ieșire ori ontală 
DN 70 cu ncăl ire 230 V
cu parafrunzar

Receptor orizontal, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat termic 
conform DIN EN 1253, cu diametru 
nominal DN 70. 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, cu degajări pentru fixarea sigură 
a parafrunzarelor și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și 
flanșa fixă a corpului receptor precum și 
etanșarea la antirefulare a prelungitoarelor 
într-o construcție din două părți
la acoperișuri plate neventilate (acoperiș 
cald). Cu element de încălzire de aprox. 10 

 integrat, pentru a preveni înghețarea, 
sau cu dispozitiv pentru dezghețare cu 
senzor de temperatură şi termostat cu 
alimentare la 230 .
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor universal din PUR cu 
ieșire orizontală cu încălzire 230  
Diametrul nominal: DN 70
Cod produs: 2132.2
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co
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2183 GR 
Prelun itor din PUR 0 00 
pentru Receptoare universale DN 0  
DN 1  

Prelungitor integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic conform 
DIN EN 1253, pentru grosimi de izolație
de 50-230 mm. (pentru grosimi mai mari 
de izolație este posibilă prelungirea cu țevi 
din material plastic DN 125), cu margine 
spumată cu bolțuri filetate pentru 
înfiletarea piulițelor fluture, cu flanșă liberă 
din aluminiu turnat sub presiune și 
garnitură de etanșare prin strângerea 
flanșei pentru o conexiune permanent 
strânsă între membrana bituminoasă sau o 
altă membrană sintetică de acoperiș și 
flanșa fixă a prelungitorului. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Prelungitor Grumbach din PUR 
pentru Receptoare universale 
Grosimea izolației: 50-230 mm 
Cod produs: 2183 
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2185 GR 
Prelun itor din PUR 0 0 
pentru Receptoare universale DN 0  
DN 1  

Prelungitor integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic conform 
DIN EN 1253, pentru grosimi de izolație
de 50-350 mm. (pentru grosimi mai mari 
de izolație este posibilă prelungirea cu țevi 
din material plastic DN 125), cu margine 
spumată cu bolțuri filetate pentru 
înfiletarea piulițelor fluture, cu flanșă liberă 
din aluminiu turnat sub presiune și 
garnitură de etanșare prin strângerea 
flanșei pentru o conexiune permanent 
strânsă între membrana bituminoasă sau o 
altă membrană sintetică de acoperiș și 
flanșa fixă a prelungitorului. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Prelungitor Grumbach din PUR 
pentru Receptoare universale 
Grosimea izolației: 50-350 mm 
Cod produs: 21851 
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber-compact cu flanșă
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2181 GR 
Prelun itor din PUR 50-160 mm 
pentru Receptoare universale DN 70 - 
DN 1

Prelungitor integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic conform 
DIN EN 1253, pentru grosimi de izolație 
de 50-160 mm. (pentru grosimi mai mari 
de izolație este posibilă prelungirea cu țevi 
din material plastic DN 125), cu margine 
spumată cu bolțuri filetate pentru 
înfiletarea piulițelor fluture, cu flanșă liberă 
din aluminiu turnat sub presiune și 
garnitură de etanșare prin strângerea 
flanșei pentru o conexiune permanent 
strânsă între membrana bituminoasă sau o 
altă membrană sintetică de acoperiș și 
flanșa fixă a prelungitorului. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Prelungitor Grumbach din PUR 
pentru Receptoare universale 
Grosimea izolației: 50-160 mm 
Cod produs: 2181 
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber-compact cu flanșă 
Producător:Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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