cu ieșire verticală: cu
flanșă de prindere 2500
cu guler adeziv
3500

63
54

cu ieșire orizontală:
flanșă de prindere 2511
guler adeziv
3511

63
60

2/12
2/12

2/12
2/12

Înălțimea totală: 75 mm.
Prelun itor din PUR
zolat termic, fără CFC, cu flanșă de prindere și garnitură de
etanșare prin presare. Potrivit pentru toate receptoarele de balcon,
verticale și orizontale, D 50, cu flanșă de prindere.

Prelun itor din PUR

zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și garnitură de etanșare
antirefulare și guler adeziv (membrană bituminoasă, P C sau
membrană specială). Vă ru ă să speci icați membranei membranei
în o entul co enzii Potrivit pentru toate receptoarele de balcon, cu
ieșire verticală și orizontală, D 50, cu guler adeziv.

flanșă de prindere 2580

guler adeziv

3580

54

2/12

54

2/12

Parte de ad isie
Cu grilă din oțel inoxidabil, circulabilă, nălțime 4.5 cm

2590

24

5/30

Parte de ad isie în trepte
Cu grilă din oțel inoxidabil, circulabil , nălțime 10 cm.
Potrivită pentru toate receptoarele de balcon, cu parafrunzar
mic

2591

27

5/30

Para runzar ic din PP
stivuibil, potrivit pentru țeavă D

2593

9

50 și D

70

 i on co plet de evacuare pentru alcon
i on co plet de evacuare pentru alcon
deal pentru balcon și terasă Complet, flanșă de prindere din
oțel inoxidabil pentru o prindere sigură la toate tipurile de
acoperișuri, picioare reglabile pentru aliniere ușoară, nălțime
reglabilă a grătarului de admisie din oțel inoxidabil, sifon
integrat din EPDM, rezistent la ngheț

 cur ere continuă pentru alcon, redus
cur ere continuă pentru alcon , redus
din aluminiu, cu flan ă de prindere D 70, lăţimea flan ei de 40 mm.
Soluţie specială pentru construcţii prefabricate.
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/Bucată

vertical
DN 50
orizontal
DN 40

2501

105

1/6

2502

111

1/6
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€/Bucată

DN 70

E 1**/
VE 2***

2701

153

S C 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

E 1**/
VE 2***
2/12

E 2 - Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

0 din PUR
Receptor de alcon
zolat termic, fără CFC, cu parafrunzar și flanșă de prindere
sau guler adeziv (membrană bituminoasă, P C sau
membrană specială). Vă ru ă să speci icați tipul
membranei în o entul co enzii Modelul cu flanșă de
prindere este prevăzut cu o garnitură de etanșare antirefulare.

E 1**/
VE 2***

E 1 - Ambalare 1: Buc / cutie

€/Bucată

ndex producători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34, ă rugăm să specificați n momentul comenzii

Dimensiune|Cod Articol Preț

 Receptor de alcon cu accesorii

