429
e iunea mai lun ă
e nă la
cm

1/1

1/1

103

Adaptor pentru Receptor Atti a u
o 2 0 din PUR
cu racord de legătură la conductă D 150. Pentru racordare la
receptor Atti a umbo 260 n antier, n itul de vânzare sunt
incluse hârtia abrazivă i adezivul.

Reduc ie din PUR
0 2 00
izolat termic, fără CFC, cu etan are interioară din cauciuc (ca o
mufă), potrivită pentru receptorul Atti a umbo 260 cu adaptor,
pentru reducere de la D 150 la D 125 sau 100.

Colector de apă
din tablă zincată, 0.80 mm grosime, potrivit pentru Receptoare
Atti a umbo și Atti a Plus din P R

765

E 1**/
VE 2***

3437

89

Racord scurgere 120 mm
din 5 piese 3438

290

1/1

338

1/1

Racord scurgere 140 mm
din 4 piese

U

U

rătar para runzar din oțel ino ida il
cu accesorii de fixare, potrivit pentru Receptor Atti a umbo.
tilizând grătarul parafrunzar nu se reduce capacitatea de
drenare

Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

€/Bucată

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

Receptor Atti a u o 2 0 (cel cu ură are ) fără adaptor
izolat termic, fără CFC cu guler turnat pentru diferite soluții de
acoperiș (membrană bituminoasă, P C sau membrană specială).
Vă ru ă să speci ica i tipul membranei în o entul
co enzii Cu țeavă ovală și capacitate de drenare mare, de 12 l/
sec, la o nălţime de acumulare de 55 mm. cum cu grătar
parafrunzar in oțel ino i abil (art. nr.
. ) i o uză mai lungă!
ersiunile mai lungi ( e la
la
cm), la cerere, la un cost
suplimentar

Dimensiune|Cod Articol Preț

**VE 1

U

o cu accesorii

2438
3494.J

96

anșetă de le ătură la ariera de vapori
pentru legătura Receptoarelor Atti a u o 2 0 la bariera de
vapori:
cu inel de etanșare către interior
instalare fără scule
cu guler autoadeziv din Alu-butil pentru a se lipi de bariera de
vapori.

91

Piesă de ascare pentru ațadă din oțel ino ida il
potrivit pentru Receptor Atti a umbo

107

oluții de rezolvare a pro le elor din practică.
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* n ex pro ucători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. ă rugăm să specificați n momentul comenzii

 Receptor Atti a u

