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Instrucțiuni de montaj
Exemplu  de  montaj:  Receptor  de garaj/balcon instalat  în  pardoseală    
de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).vertical:

DN 70 Art. Nr. 3702

orizontal:
DN 70 Art. Nr. 3712

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

        Inserați receptorul garaj/balcon în 
        deschiderea existentă a plafonului 

(se poate lipi, de ex, cu spumă).
1. Se  montează  izolația  termică. 

         Se atașează bariera de vapori decupată în
         jurul prelungitorului, apoi se lipește sau se 

sudează la partea superioara a manșetei de 
conectare.             

        Se aplică lubrifiant pe garnitură  și pe
           prelungitor. 
Conectați apoi prelungitorul la corpul de bază.      

  
        elementului tăiați la lungimea dorită DN , 

atașați garnitura de etanșare la prelungitor.

        În cazul în care este nevoie de prelungirea
70

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

Lubrifi
ant

Receptor garaj/balcon cu guler adeziv Prelungitor

         Se așează bariera de vapori peste corpul
         receptorului și se decupează la partea

superioară a acestuia, peste gulerul adeziv.

Receptor de garaj/balcon din PUR cu guler adeziv 

SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș  | Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 | www.fixari.ro



8.
2.

1.

Art. Nr. 3702       Art. Nr. 3712

Ø 86
Ø 95
Ø 195

DN 70
Ø 105
Ø 125

18
40

90

13
0

o 330

ø 95
ø 195

90

 200 

2,5
° 

DN
 70

   330 

ø 86

Ø 86
Ø 95
Ø 195

DN 70

Ø 105
Ø 125

18
40

90

13
0

o 330

Ø 95

18

3.
4.

371

Instrucțiuni de montaj

Date tehnice: Receptor garaj/balcon

Date tehnice: Prelungitor Art. Nr. 3780 

Accesorii Grumbach potrivite:
1. Capac de protecție 2. Parafrunzar 3. Kit de scurgere pentru terasă încastrabil în carosabil 4. Adaptor pentru balcon cu sau fără barieră pt. miros

Receptor de garaj/balcon din PUR cu guler adeziv 
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Exemplu  de  montaj:  Receptor  de garaj/balcon instalat  în  pardoseală    
de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).vertical

orizontal:
DN 70 Art. Nr. 2711
incl. garnitura de 
etanșare

:
DN 70 Art. Nr. 2702
incl. garnitura de 
etanșare  

          Se așează bariera de vapori peste corpul   
          receptorului și se decupează la partea
superioară a acestuia. .

        Introduceți și fixați receptorul în golul
        existent al plafonului. Atașați garnitura de 

etașare pe bolțurile filetate și  glisați în jos până la 
flanșa fixă.

          Se va atașa flanșa din aluminiu prin bolțurile
          filetate. Se vor monta șaibele și se vor strânge

piulițele  fluture  pentru  fixarea  pe  garnitura  de 
etanșare.  

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

Se montează izolația termică.         În cazul în care este nevoie de prelungirea  
        elementului tăiați la lungimea dorită DN70, 

atașați garnitura de etanșare la prelungitor. 

Garnitura de etanșare, bariera de vapori, și 
flanșa  din  aluminiu  se  vor  fixa  similar 
etapelor 1-3 anterioare.

Atenție! 
Strângeți 
piulițele fluture 
doar cu mâna!

Instrucțiuni de montaj
Receptor garaj/balcon cu flanșă de prindere Prelungitor

Receptor de garaj/balcon din PUR cu flanșă de prindere
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Instrucțiuni de montaj
 8.

Date tehnice: Receptor garaj/balcon

Date tehnice: Prelungitor Art. Nr. 2780     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).

Receptor de garaj/balcon din PUR cu flanșă de prindere
Accesorii Grumbach potrivite:
1. Capac de protecție 2. Parafrunzar 3. Kit de scurgere pentru terasă încastrabil în carosabil 4. Adaptor pentru balcon cu sau fără barieră pt. miros
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Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Receptor de garaj/balcon DN 50/70 din PUR 
3740

50DN 

75DN 70 (Ø )

100Ø

130Ø

13
5

55

95

90Ø
110Ø
190Ø
300



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Receptor de garaj/balcon DN 70/100 din PUR 
3741

75DN 70 (Ø )

110DN 100 (Ø )

135Ø

100Ø
110Ø
185Ø
300

30

11
5

17
5



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Receptor de garaj/balcon vertical DN 70 din PUR 
2702

75DN 70 (Ø )

105Ø
125Ø

95Ø
180Ø
195Ø

13
5

80

11
5



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Receptor de garaj/balcon vertical DN 70 din PUR 
3702

75DN 70 (Ø )

105Ø
125Ø

80
11

513
5

86Ø
95Ø
195Ø
300



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Receptor de garaj/balcon orizontal DN 70 din PUR 
2711

95Ø
180Ø
195Ø

2,
5°

75
DN

 7
0 

(Ø
)

205
250

90



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Receptor de garaj/balcon orizontal DN 70 din PUR 
3712

205
250

90

2,
5°

75
DN

 7
0 

(Ø
)

95Ø
88Ø

195Ø
300



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Prelungitor DN 70 din PUR 
3780

75DN 70 (Ø )

105Ø

125Ø

80
11

513
5

86Ø
95Ø
195Ø
300



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 30.01.2018

Prelungitor DN 70 din PUR 
2780

75DN 70 (Ø )

105Ø
125Ø

95Ø
86Ø

180Ø
195Ø

80
11

513
5



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Capac de protecție din inox

30.01.2018

2794Cod produs:

115

5



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Capac de protecție din PP

30.01.2018

2794.PCod produs:

94

14

81Ø

7



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 30.01.2018

Kit mic pentru terasă, circulabil 
(negru)
2795Cod produs:

155
110Rost 

125

67Ø
75Ø

114Ø

14
5 50

 -
 1

25



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Kit pentru terasă, încastrabil în 
carosabil

30.01.2018

2797Cod produs:

240

150

55

25

5



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Adaptor pentru balcon din PP

30.01.2018

2790Cod produs:

12
0

15
17

90

92Ø
125Ø

100
90

50



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 30.01.2018

Adaptor pentru balcon din PP cu 
barieră pentru miros
2791Cod produs:

92Ø

125Ø

15

12
0

90
17

100
90

50



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 30.01.2018

Adaptor pentru balcon din PP cu 
inel distanțier
2798Cod produs:

12
0

15
17

90

92Ø

125Ø

100
90

50
110Ø



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 30.01.2018

Adaptor pentru balcon din PP cu 
barieră pentru miros și inel distanțier 
2799Cod produs:

92Ø

125Ø

15

12
0

90
17

100
90

50
110Ø



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Barieră pentru miros

30.01.2018

5952.1Cod produs:

92Ø

82Ø

11

43
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ecept r de ara alc n

Receptor de garaj/balcon c  c rgere ertical  in talat 
n ta an de beton  etan at c  p  pre n  c

prel ngitor ontat n i ola ia tera ei
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ecept r de ara alc n

Receptor de garaj/balcon c  c rgere ori ontal  
in talat n ta an de beton  etan at c  p  
pre n  c  prel ngitor ontat n i ola ia tera ei

SIC Tehnică de Fixare SRL
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ecept r de ara alc n

Receptor de garaj/balcon c  c rgere ori ontal  
in talat n i ola ia tera ei c  it de tera  pentr  

integrarea n pa aj
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en ire

od prod

e en nr

alabil din        :

apacitate de drenare pentr  Receptor de garaj/balcon

15.01.2018

apacitate de drenare n l/  pentr

od prod en ire ia etr  
DN

c rgere:
apacitate de drenare n l/  c  

n l i ea de ac lare 
15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

3740 Receptor de garaj/balcon c  g ler ade i DN 50/70 ertical 0.85/0.85 1.60/1.50 2.30/2.15 3.40/3.65 4.40/4.45 6.00/6.35
3751 Receptor de garaj/balcon c  g ler ade i DN 70/100 ertical 1.40/2.20 3.00/2.70 4.70/4.10 6.80/5.10 8.40/7.00 10.45/10.50

3702 Receptor de garaj/balcon c  g ler ade i DN 70 ertical 1.00 1.65 2.50 3.40 5.25 6.65
2702 Receptor de garaj/balcon c  lan DN 70 ertical 0.85 1.65 2.25 3.65 4.65 6.30
3712 Receptor de garaj/balcon c  g ler ade i DN 70 ori ontal 0.90 1.50 2.10 3.10 4.50 5.90
2711 Receptor de garaj/balcon c  lan DN 70 ori ontal 1.00 1.80 2.50 3.80 5.10 6.70

Receptor de garaj/balcon DN 70/100 Receptor de garaj/balcon DN 70 
c  g ler ade i  i ie ire ertical

Receptor de garaj/balcon DN 70 
c  lan  i ie ire ertical

Receptor de garaj/balcon DN 70 
c  g ler ade i  i ie ire ori ontal

Receptor de garaj/balcon DN 70 
c  lan  i ie ire ori ontal

SIC Tehnică de Fixare SRL
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ecept r de gara   alc n

e criere rile de c rgere pentr  acoperi  r bac  reali ate din 
PUR  pentr  ontare n acoperi ri plate  tera e i balcoane  
e di ting printr o tabilitate di en ional  deo ebit  

re i ten  la U  i re i ten  la i pact  rile de c rgere 
r bac  peci icate a  n contact per anent ntre corp l 

receptor l i i an on l de conectare  lerele de leg t r  
c  e branele de acoperi  nt di ponibile n ai lte  
ariante de aterial pentr  a acoperi toate ol iile de 

acoperi  tera  bit  P    e brana de acoperi  din 
pol ole in  
Pentr  a n  a ea in iltra ii i a a ig ra per anenta cone i ne 
ntre g lerele de  leg t r  c  e branele de acoperi  i 
corp l g rii de c rgere e te obligatori  ca  e branele de 
acoperi   ie pre a te la intrado  c  p lit r  de 
polie ter         

aterial

Utili are

pect

ontaj

onitori are

la i icare

rile de c rgere r bac  nt tili ate pentr  drenarea 
apelor pl iale de pe acoperi ri plane  balcoane i tera e

e ign dintr o ing r  pie  a  din do  pie e c  prel ngitor 
i etan ri din P

p  in tr c i nile de in talare i n con or itate c  
directi ele pentr  acoperi ri plane  

onitori area e tern  c  te tare con or    de c tre 
ande ge erbean talt a ern b  a  a to onitori are

on or    la a de protec ie la incendi   nor al 
in la abil

orp l g rii de c rgere e te reali at din p  
poli retanic  rigid  de nalt  den itate  c  den itate de 

 g/  Para r n ar din P
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ecept r de gara   alc n

e criere : rile de c rgere pentr  acoperi  r bac  reali ate din 
PUR  pentr  ontare n acoperi ri plate  tera e i 
balcoane  e di ting printr o tabilitate di en ional  
deo ebit  re i ten  la U  i re i ten  la i pact  rile 
de c rgere r bac  peci icate ai  nt pre te c  
i te  de prindere i etan are adaptat la toate tip rile de 

acoperi ri

Material:

Utili are:

pect:

Montaj:

onitori are:

la i icare:

rile de c rgere r bac  nt tili ate pentr  
drenarea apelor pl iale de pe acoperi ri plane  
balcoane i tera e

e ign dintr o ing r  pie  a  din do  pie e c  prel ngitor 
i etan ri din P

p  in tr c i nilor de in talare i n con or itate c  
directi ele pentr  acoperi ri plane  

onitori area e tern  c  te tare con or    de 
c tre ande ge erbean talt a ern a  a to onitori are

on or    la a de protec ie la incendi   nor al 
in la abil

orp l g rii de c rgere e te reali at din p  poli retanic  
rigid  de nalt  den itate  c  den itate de  g/  
garnit r  de etan are din P  lan  din al ini ilici  

l i  t rnat b pre i ne  bol ri iletate i aibe din o el 
ino idabil  pi li e l t re din o el gal ani at i para r n ar din 
P
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2702 GR
c   a a alc n n 

cu ș  cală  , cu flanșă
cu parafrunzar 

Gură de scurgere pentru balcon sau 
garaj cu ieșire verticală, integral din 
spumă rigidă de poliuretan fără CFC, 
izolată termic, 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 și garnitură de etanșare 
combinată pentru conexiunea permanent 
sigură între membrana de acoperiș și 
flanșa fixă a corpul receptorului precum 
și pentru etanșarea la antirefulare a 
prelungitoarelor.
Kit complet cu parafrunzar. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor de garaj/balcon
din PUR cu ieșire verticală, cu flanșă 
Diametru nominal:  DN 70
Cod produs:  2702
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă 
Producător:  Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3702. xxx GR 
c   a a alc n n 

cu ș  cală  , cu ul  
a
cu parafrunzar 

Gură de scurgere pentru balcon sau garaj 
cu ieșire verticală, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolată 
termic, cu diametru nominal DN 70. Pentru 
racordarea directă la conducte cu
mufă, pentru drenarea gravitațională, cu
conexiune (300 * 300 mm) pentru diferite
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare. 
Kit complet cu parafrunzar. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor de garaj/balcon 
din PUR cu ieșire verticală, cu guler 
adeziv 
Diametru nominal:  DN 70 
Cod produs:  3702. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

2711 GR
c   a a alc n n 

cu ș  n ală  , cu flanșă
cu parafrunzar 

Gură de scurgere pentru balcon sau garaj 
cu ieșire verticală, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolată 
termic, 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 și 
garnitură de etanșare combinată pentru 
conexiunea permanent sigură între 
membrana de acoperiș și flanșa fixă a 
corpul receptorului precum și pentru 
etanșarea la antirefulare a 
prelungitoarelor
Kit complet cu parafrunzar. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor de garaj/balcon
din PUR cu ieșire orizontală, cu flanșă 
Diametru nominal:  DN 70
Cod produs:  2711
Legătură la membrana de acoperiș: sistem 
liber-compact cu flanșă 
Producător:  Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

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 
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3711. xxx GR 

c   a a alc n n 
cu ș  n ală  , cu ul  
a
cu parafrunzar 

Gură de scurgere pentru balcon sau garaj 
cu ieșire verticală, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolată 
termic, cu diametru nominal DN 70. Pentru 
racordarea directă la conducte cu mufă, 
pentru drenarea gravitațională, cu 
conexiune (300 * 300 mm) pentru diferite
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare. 
Kit complet cu parafrunzar. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Receptor de garaj/balcon 
din PUR cu ieșire orizontală, cu guler 
adeziv 
Diametru nominal:  DN 70 
Cod produs:  3711. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3740. xxx GR 
c   a a alc n n 

cu ș  cală  /70, cu ul  
a
cu parafrunzar 

Gură de scurgere pentru balcon sau garaj 
cu ieșire verticală, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolată 
termic, opțional cu 2 diametre de scurgere 
DN 50 sau DN 70. Utilizarea DN 70 se 
realizează
prin retezarea reducției DN 50. Pentru 
racordarea directă la conducte cu mufă, 
pentru drenarea gravitațională, cu 
conexiune (300 * 300 mm) pentru diferite
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare. 
Kit complet cu parafrunzar. 
Livrare și instalare profesională.
Denumire: Receptor de garaj/balcon 
din PUR cu ieșire verticală, cu guler 
adeziv 
Diametru nominal:  DN 50/70 
Cod produs:  3740. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3741. xxx GR 
c   a a alc n n 

cu ș  cală  /100 fă ă 
c l c cu ul  a
cu parafrunzar 

Gură de scurgere pentru balcon sau garaj 
cu ieșire verticală, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolată 
termic, opțional cu 2 diametre de scurgere 
DN 70 sau DN 100. Utilizarea DN 100 se 
realizează prin retezarea reducției DN 70. 
Pentru racordarea directă la conducte cu 
mufă, pentru drenarea gravitațională, cu 
conexiune (300 * 300 mm) pentru diferite
soluții de acoperiș, potrivit pentru 
hidroizolare. 
Kit complet cu parafrunzar. 
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Receptor de garaj/balcon 
din PUR cu ieșire verticală, cu guler 
adeziv 
Diametru nominal:  DN 70/100 
Cod produs:  3741. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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2780. GR 
lun n , cu flanșă,

n u c a l   a a alc n

 

Gură de scurgere pentru balcon sau garaj ̀ 
cu ieșire verticală, integral din spumă  
rigidă de poliuretan fără CFC, izolată  
termic, pentru grosimi de izolație de
40-100 mm. (pentru grosimi mai mari de 
izolație este posibilă prelungirea cu țevi din 
material plastic DN 70), 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.
Potrivit pentru guri de scurgere Grumbach 
cod produs 2702, 3702, 2711, 3711, 3740. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Prelungitor din PUR, cu flanșă, 
pentru Receptoarele de garaj/balcon
Grosime izolație: 40-100 mm 
Cod produs:  2780 
Legătură la membrana de acoperiș: 
sistem liber-compact cu flanșă 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3780. xxx GR 
lun n , cu ul  a ,

n u c a l   a a alc n

Gură de scurgere pentru balcon sau garaj 
cu ieșire verticală, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolată 
termic, pentru grosimi de izolație de
40-100 mm. (pentru grosimi mai mari de
izolație este posibilă prelungirea cu țevi din
material plastic DN 70), cu conexiune
(300 * 300 mm) pentru diferite soluții de 
acoperiș, potrivit pentru hidroizolare, 
varianta completă cu lubrifianți și garnitură 
antirefulare. 
Potrivit pentru guri de scurgere Grumbach 
cod produs 2702, 3702, 2711, 3711, 3740.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Prelungitor din PUR,
cu guler adeziv, pentru Receptoarele 
de garaj/balcon
Grosime izolație: 40-100 mm 
Cod produs:  3780. xxx 
Legătură la membrana de acoperiș: 
Producător: Grumbach GmbH & Co 
KG

2794 GR 
a ac  c  n n  ø 115 mm

Capac de protecţie, din oțel inoxidabil, 
se potrivește perfect direct pe gurile de 
scurgere pentru balcon sau garaj cod 
produs 3740 și 3741. 
Livrare și instalare profesională.   

Denumire: Capac de protecție din inox
Diametru: 115 mm 
Cod produs:  2794
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG
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2794.P GR 
a ac  c  n  ø 94 mm

Capac de protecţie din PP, potrivit 
pentru gurile de scurgere pentru balcon
sau garaj cod produs 3702, 3712 și 
3780. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de protecție din PP
Diametru: 94 mm 
Cod produs:  2794.P
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

2795 GR 
 c n u a ă  c cula l n 

 n u

Kit mic pentru terasă, integral din spumă
rigidă de poliuretan fără CFC, potrivit 
pentru gurile de scurgere pentru balcon 
sau garaj cod produs 3740 și 3741. 
Constă din inel cu filet, carcasă cu orificii 
verticale de admisie (cu reglaj pe înălțime 
50-125 mm) și cu capac din oțel 
inoxidabil. Cu înălţime de 12 mm şi 
scobitură de 15 mm pentru integrarea în 
pavaj.
Pentru evacuarea sigură pe două nivele.
Livrare completă și instalare profesională.- 

Denumire: Kit mic pentru terasă, circulabil 
din PUR 
Înălțime: între 50 - 125 mm
Dimensiuni: 156 x 156 mm
Cod produs:  2795
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

2797 GR 
 n u a ă  nca a l n 

ca a l

Kit pentru terasă, din aluminiu turnat. 
Potrivit pentru toate gurile de scurgere 
pentru balcon sau garaj. 
Constă din cadru cu flanșă ø240 mm, 
cadru ridicat și grătar de capăt. Cu 
canale verticale de admisie pentru 
evacuarea în siguranță pe două nivele.
Livrare completă și instalare profesională.  

Denumire: Kit pentru terasă, încastrabil 
în carosabil 
Dimensiuni: 150 x 150 mm
Înălțime: 55 mm
Cod produs:  2797
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG
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2790 GR 
a  n u alc n n 

Adaptor pentru balcon din polipropilenă, 
potrivit pentru toate gurile de scurgere 
pentru balcon sau garaj, cu excepția celui 
cu cod produs 3741. 
Constă dintr-o carcasă care poate fi 
scurtată, cu capac din oțel inoxidabil, 
inserată într-o coroană de drenaj pentru 
evacuarea apei în siguranţă. 
Livrare completă și instalare profesională.  

Denumire: Adaptor pentru balcon din PP
Înălțime: între 45 - 105 mm
Dimensiuni: 100 x 100 mm
Cod produs:  2790
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

2791 GR 
a  n u alc n n cu 

a ă n u 

Adaptor pentru balcon din polipropilenă,
potrivit pentru toate gurile de scurgere 
pentru balcon sau garaj, cu excepția celui 
cu cod produs 3741. 
Constă din carcasă care poate fi 
scurtată, cu capac din oțel inoxidabil, 
inserată într-o coroană de drenaj pentru 
evacuarea apei în siguran ă.
Cu barieră mecanică pentru miros. 
Livrare completă și instalare profesională.  

Denumire: Adaptor pentru balcon din PP
cu barieră pentru miros
Înălțime: între 45 - 105 mm
Dimensiuni: 100 x 100 mm
Cod produs:  2791
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

2798 GR 
a  n u alc n n  n u 
c   a a alc n c  u  

Adaptor pentru balcon din polipropilenă,
cu inel distan ier, potrivit pentru gura de 
scurgere pentru balcon sau garaj cod 
produs 3741.
Constă din carcasă care poate fi scurtată, 
cu capac, inserată într-o coroană de 
drenaj pentru evacuarea apei în siguran ă. 
Livrare completă și instalare profesională.  

Denumire: Adaptor pentru balcon din PP
pentru Receptor de garaj/balcon cod 
produs 3741 
Înălțime: între 45 - 105 mm
Dimensiuni: 100 x 100 mm
Cod produs:  2798
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG
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2799 GR 
a  n u alc n n n u 
c   a a alc n c  u  

 
cu a ă n u 

Adaptor pentru balcon din polipropilenă, cu 
inel distan ier, potrivit pentru gura de 
scurgere pentru balcon sau garaj cod 
produs 3741. 
Constă din carcasă care poate fi scurtată, 
cu capac, inserată într-o coroană
de drenaj pentru evacuarea apei în 
siguran ă.
Cu barieră mecanică pentru miros.  
Livrare completă și instalare profesională.   

Denumire: Adaptor pentru balcon din PP
pentru Receptor de garaj/balcon cod 
produs 3741 
Înălțime: între 45 - 105 mm
Dimensiuni: 100 x 100 mm
Cod produs:  2799
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

5952.1 GR 
a ă n u 

arieră de miros din A , potrivită pentru 
toate gurile de scurgere pentru garaj sau 
balcon, cu excepția cod produs 3741. Cu 
supapă de transfer automată pentru a 
limita descărcarea gazelor de canalizare.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Barieră pentru miros 
Cod produs:  5952 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG
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