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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika din PUR
Receptor Attika din PUR
fără
cu
mufă de inserție mufă de inserție

DN 50 (Art. Nr. 3410) DN 50 (Art. Nr. 3413)
DN 70 (Art. Nr. 3411) DN 70 (Art. Nr. 3414)
DN 100 (Art. Nr. 3412) DN 100 (Art. Nr. 3415)

1. Montaj în hidroizolația acoperișului

Receptor Attika din PUR
cu înclinare 6 x 6cm

Receptor Attika din PUR
ca preaplin de urgență

DN 50 (Art. Nr. 3440)
DN 70 (Art. Nr. 3442)
DN 100 (Art. Nr. 3444)

DN 50 (Art. Nr. 3403)
DN 70 (Art. Nr. 3404)
DN 100 (Art. Nr. 3405)

2. Montaj în bariera de vapori a acoperișului

D

A

H

T1
T2

DN D

H

50 80 40+Gr. izolație ( 75+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3403)
70 100 50+Gr. izolație ( 85+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3404)
100 140 70+Gr. izolație (105+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3405)
Toate cotele în mm / Gr. izolație = grosime izolație termică

DN A B C D

D
B

H
C

H

T1

T2

50 200 160 150 80 40+Gr. izolație ( 75+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3403 min.65 min.35
70 230 200 150 100 50+Gr. izolație ( 85+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3404 min.70 min.35
100 260 220 150 140 70+Gr. izolație (105+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3405 min.80 min.35

Toate cotele în mm / Gr. izolație = grosime izolație termică

1. Montaj în hidroizolația acoperișului
1.

Se montează bariera de vapori.

2.

Se montează conectorul special Grumbach la bariera de vapori (a se
vedea instrucțiunile de instalare separate).
Alternativ, se poate face o
etanșare a barierei de vapori cu
bandă flexibilă.
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika din PUR
3.

Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

4.

Se montează receptorul Attika în atic prin conectorul deja montat.

5.

Se montează hidroizolația acoperișului deja decupată în mod
corespunzător și se sudează la manșonul receptorului.

6.

Se montează Parafrunzarul din PE sau Parafrunzarul din PP, la
alegere.

Parafrunzar din PE

Parafrunzar din PP

Art. Nr. 3491.1 (DN 50)
Art. Nr. 3492.1 (DN 70)
Art. Nr. 3493.1 (DN 100)

Art. Nr. 3491 (DN 50)
Art. Nr. 3492 (DN 70)
Art. Nr. 3493 (DN 100)

! Atenție !

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

7.

Străpungerea fațadei.

Se taie la fața peretelui, se conectează

8. cotul și apoi burlanul.

9.

Racordare la colector de apă.
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Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika din PUR
2. Montaj în bariera de vapori a acoperișului
Se montează corpul izolant (pentru a se evita punțile termice) în lăcașul

1. deja decupat și apoi se montează receptorul Attika.

2.

Se montează bariera de vapori care se va lipi de manșonul receptorului.

! Atenție !

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

3.

În funcție de cerințele acoperișului, pentru receptoarele cu evacuare pe orizontală, se poate opta pentru
următoarele produse Grumbach:

1. Receptor Attika Super

2. Receptor Attika plat

3. Receptor universal
4. Receptor compact cu guler
5. Receptor de garaj/balcon
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Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika din PUR
Date tehnice:
Art. Nr. 3410

Art. Nr. 3411

630
130

70

220 (300)

Art. Nr. 3413

Art. Nr. 3414

630

DN 100

2,5°

DN 70

2,5°

DN50

2,5°

80

Art. Nr. 3415
640

635

130

160

130

65

80

70

Art. Nr. 3440

Art. Nr. 3442

630

DN 100

2,5°

DN 70

2,5°

DN50

2,5°

220 (300)

220 (300)

220 (300)

Art. Nr. 3444

635

130

130

80

70

Keil

Keil

Art. Nr. 3403

Art. Nr. 3404

630

220 (300)

6 x 6cm
DN 70

DN50

2,5°

220 (300)

Art. Nr. 3405

635

130

70

640

Keil

220 (300)

6 x 6cm

2,5°

6 x 6cm

160

DN 100

65

160

220 (300)

220 (300)

65

640

130

2,5°

65

Art. Nr. 3412

635

640

140

80

160

220 (300)

DN 100

2,5°

35

2,5°

35

DN50

2,5°

35

220 (300)

DN 70

220 (300)
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Instrucțiuni de montaj

Scurgere de urgenţă Attika din oţel inoxidabil

Art.Nr.2680 / 2680.55 Scurgere de urgenţă DN 50 din inox
Art.Nr.2682 / 2682.55 Scurgere de urgenţă DN 70 din inox
Art.Nr.2684 / 2684.55 Scurgere de urgenţă DN 100 din inox

Exemplu de montaj:
Scurgere de urgență Attika din oțel inoxidabil instalat în acoperiș cald.
Executați o gaură în atic.
d = min. 130mm pentru DN 100
min. 90mm pentru DN 70
min. 65mm pentru DN 50

d

H

H = Grosimea izolației plus
min. 65,0mm pentru DN 100
min. 57,5mm pentru DN 70
min. 50,0mm pentru DN 50

1.

Se montează conectorul special Grumbach la bariera de vapori (a
se vedea instrucțiunile de instalare separate).

2.

Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele
necesare.

3. de etanșare prin flanșa din atic și potriviți în izolația termică.

Introduceți scurgerea de urgență Attika din oțel inoxidabil cu garnitură

4.

Așezați membrana de acoperiș tăiată corespunzător peste
scurgerea de urgență Attika din oțel inoxidabil.

5.

Atașați flanșa liberă și bridele la șuruburile filetate.

6.

Strângeți manual piulițele fluture.

Alternativ, se poate face o
etanșare a barierei de vapori
cu bandă flexibilă.
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 Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR
Soluția inteligentă 2 în 1 pentru drenarea apei de pe terase și balcoane!
Attika-Einstecküberlauf

Descriere produs:

Art.-Nr.: 3420
►

Potrivit pentru toate gurile de scurgere existente în comerț cu un
diametru interior de 110 mm, cum ar fi Receptoarele Attika
pentru scurgere laterală prin atic, cu și fără înclinare.

► Drenarea
►

principală și de urgență printr-o singură scurgere.

Fabricat integral din PUR de înaltă calitate, fără CFC.

► Înălțimea

preaplinului de urgență poate fi reglată cu ușurință.

pentru grosimi ale aticului de până la 350 mm. Poate fi
scurtat sau prelungit cu ușurință.

► potrivit
► Ideal

pentru balcoane mici și terase!

Exemplu de instalare:
Pavaj terasă pe pat prefabricat:

Montaj:

2.

1.

Drenaj de urgență

Drenaj principal

3.

4.

Drenaj de
urgență

5.
Drenaj principal

Pavaj terasă pe pat de pietriş
Asamblare:

Drenaj de urgență

Grilă de pietriș pentru drenaj
principal și de urgență din oțel
inoxidabil de înaltă calitate.

Drenaj principal

Drenaj de
urgență

Panou de protecție la supraplin,
cu margini tăiate / perforație
pentru adaptare ușoară la
înălțimea de preaplin de urgență
dorită.

Drenaj principal

Date tehnice:
Element pentru preaplin de
urgență realizat integral din
spumă poliuretanică, poate
fi scurtat.

170

82

DN 50

200

DN 100

Cod produs: 3420
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Valabil din 07/2014
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Instrucțiuni de montaj

Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR
Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR Art.-Nr.: 3420

2.

Scurtează pereții laterali ai elementului de preaplin la înălţimea „X“
dorită (ex. deasupra pavajelor). Se va decupa în pană colțul inferior (1)
în conformitate cu înclinarea receptorului.

1.

Partea 1: Se instalează receptorul Attika DN100 pentru scurgere
laterală prin atic în acoperis izolat (acoperiș cald).
(Instrucțiuni de montaj separat)

3
3..

1. Se atașează țeava de scurgere DN50 la receptorul de preaplin.
2. Se introduc țeava împreună cu receptorul de preaplin în receptorul
Attika montat deja prin atic.

X

1.
2.

(1)

4.

Se decupează panoul de protecţie la supraplin la înălțimea
preaplinului de urgență „H“ - 35mm. Se va scurta apoi și grila de
pietriș.

H - 35mm

.

5.

Se va trece țeava de scurgere a preaplinului de urgență prin
colectorul de apă.

X

H

Notă:
Axa centrală a țevii drenajului de
urgență 10 mm sub axa centrală a
receptorului Attika.

Important pentru a regla etanș panoul de protecţie
la supraplin!

Pavaj terasă pe pat
prefabricat

Înălţimea maximă a preaplinului de urgenţă trebuie să îndeplinească
Directivele Generale ale acoperişurilor plate sau DIN-EN 1986-100 şi
este determinată de structura acoperişului şi de posibilele decupări în
acoperiş (ex. Trape).
În cazul în care înălţimea preaplinului de urgenţă = 35mm, nu folosiți
panoul de protecție la supraplin!

Date tehnice:

170,00

82,00

Drenaj de urgență

Drenaj principal

Drenaj de urgență

DN 50

200,00

DN 100

Drenaj principal
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Attika ngr pat din
cu ea ă cu u ă din

enu ire
Scurgere laterală prin atic Attika
cu reaplin de urgen ă ngr pat
reaplin de urgen ă Attika ngr pat

ia etru

Scurgere

curgere li eră
curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră

reaplin de urgen ă Attika ngr pat

curgere li eră
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năl i e de
nta

apacitate de drenare n l cu
năl i ea de acu ulare

urile de curgere pentru ac peri ru ac reali ate din
pentru
ntare n ac peri uri plate tera e i alc ane
e di ting printr
ta ilitate di en i nală de e ită
re i ten ă la
i re i ten ă la i pact urile de curgere
ru ac peci icate au un c ntact per anent ntre c rpul
recept rului i an nul de c nectare ulerele de legătură
cu e ranele de ac peri unt di p ni ile n ai ulte
ariante de aterial pentru a ac peri t ate lu iile de
ac peri tera ă itu
e rana de ac peri din
p l le in
entru a nu a ea in iltra ii i a a igura per anenta c ne iune
ntre gulerele de legătură cu e ranele de ac peri i
c rpul gurii de curgere e te ligat riu ca e ranele de
ac peri ă ie pre a ute la intrad cu p litură de
p lie ter

tili are

urile de curgere ru ac unt utili ate pentru drenarea
apel r plu iale de pe ac peri uri plane alc ane i tera e

aterial

rpul gurii de curgere e te reali at din pu ă
p liuretanică rigidă de naltă den itate cu den itate de
kg
ara run ar din

la i icare

n r
in la a il

A pect
nta
nit ri are

la a de pr tec ie la incendiu

n r al

e ign dintr
ingură pie ă au din d uă pie e cu prelungit r
i etan ări din
upă in truc iunile de in talare i n c n r itate cu
directi ele pentru ac peri uri plane
nit ri area e ternă cu te tare c n r
ande ge er ean talt a ern
au aut
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de către
nit ri are

ec ni c e nderungen

e criere

r e alten

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
3411. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR DN 70

3412. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR DN 100

ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare pentru
nta ul direct prin atic au prin alte
c p nente ale c n truc iei pentru
drena ul principal au drena ul de
urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără a
lă i i la ia ac peri ului au a
tructurii ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare pentru
nta ul direct prin atic au prin alte
c p nente ale c n truc iei pentru
drena ul principal au drena ul de
urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără a
lă i i la ia ac peri ului au a
tructurii ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare pentru
nta ul direct prin atic au prin alte
c p nente ale c n truc iei pentru
drena ul principal au drena ul de
urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără a
lă i i la ia ac peri ului au a tructurii
ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 50
d pr du 3410. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 70
d pr du 3411. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 100
d pr du 3412. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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ec ni c e nderungen

r e alten

3410. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR DN 50

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
3413. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie DN 50

3414. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie DN 70

3415. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie DN 100

ecept r Attika pentru curgere
laterală prin atic integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru rac rdarea directă la c nducte
cu u ă pentru drenarea
gra ita i nală u c ne iune
n ung i de
pentru di erite
lu ii de ac peri p tri it pentru
idr i lare i parte n ac peri care
e ter ină cu
u ă de in er ie cu inel
de etan are pentru a igurarea la
antire ulare la c nectarea recept arel r
au a alt r e i cu dia etru n inal
pentru
nta ul direct prin atic au
prin alte c p nente ale c n truc iei
pentru drena ul principal au drena ul
de urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără
a lă i i la ia ac peri ului au a
tructurii ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

ecept r Attika pentru curgere
laterală prin atic integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru rac rdarea directă la c nducte
cu u ă pentru drenarea
gra ita i nală u c ne iune
n ung i de
pentru di erite
lu ii de ac peri p tri it pentru
idr i lare i parte n ac peri care
e ter ină cu
u ă de in er ie cu inel
de etan are pentru a igurarea la
antire ulare la c nectarea recept arel r
au a alt r e i cu dia etru n inal
pentru
nta ul direct prin atic au
prin alte c p nente ale c n truc iei
pentru drena ul principal au drena ul
de urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără
a lă i i la ia ac peri ului au a
tructurii ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
entru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
pentru
nta ul direct prin atic au prin alte
c p nente ale c n truc iei pentru
drena ul principal au drena ul de
urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără a
lă i i la ia ac peri ului au a
tructurii ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare din

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 50
d pr du 3413. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 70
d pr du 3414. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 100
d pr du 3415. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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ec ni c e nderungen

r e alten

i rare c pletă i in talare
pr e i nală

3442. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie
i nclinare
cm DN 70

3444. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie
i nclinare
cm DN 100

ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
u nclinare
turnată n ung i de
c
pentru c nectarea igură i e icientă la
e rana de ac peri plat n pecial
la
ntarea de e rană itu in a ă
de ac peri
entru
nta ul direct prin
atic au prin alte c p nente ale
c n truc iei pentru drena ul principal
au drena ul de urgen ă n c ndi ii de
iguran ă ără a lă i i la ia
ac peri ului au a tructurii
ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
u nclinare
turnată n ung i de
c
pentru c nectarea igură i e icientă la
e rana de ac peri plat n pecial
la
ntarea de e rană itu in a ă
de ac peri
entru
nta ul direct prin
atic au prin alte c p nente ale
c n truc iei pentru drena ul principal
au drena ul de urgen ă n c ndi ii de
iguran ă ără a lă i i la ia
ac peri ului au a tructurii
ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
u nclinare
turnată n ung i de
c
pentru c nectarea igură i e icientă la
e rana de ac peri plat n pecial
la
ntarea de e rană itu in a ă
de ac peri
entru
nta ul direct prin
atic au prin alte c p nente ale
c n truc iei pentru drena ul principal
au drena ul de urgen ă n c ndi ii de
iguran ă ără a lă i i la ia
ac peri ului au a tructurii
ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 50
d pr du 3440. BIT
egătură la e rana de ac peri
itu in a ă
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 70
d pr du 3442. BIT
egătură la e rana de ac peri
itu in a ă
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 100
d pr du 3444. BIT
egătură la e rana de ac peri
itu in a ă
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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ec ni c e nderungen

3440. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie
i nclinare
cm DN 50

r e alten

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
3404. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie ca preaplin
de urgen ă
DN 70
ecept r Attika pentru curgere
laterală prin atic integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
pentru rac rdarea directă la c nducte
cu u ă pentru drenarea
gra ita i nală u c ne iune
n ung i de
pentru di erite
lu ii de ac peri p tri it pentru
idr i lare cu năl i ea de acu ulare
de
i parte n ac peri care e
ter ină cu
u ă de in er ie cu inel de
etan are pentru a igurarea la
antire ulare la c nectarea recept arel r
au a alt r e i cu dia etru n inal
pentru
nta ul direct prin atic au
prin alte c p nente ale c n truc iei
pentru drena ul principal au drena ul
de urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără
a lă i i la ia ac peri ului au a
tructurii ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

3405. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie ca preaplin
de urgen ă
DN 100
ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare cu năl i ea
de acu ulare de
i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
pentru
nta ul direct prin atic au prin alte
c p nente ale c n truc iei pentru
drena ul principal au drena ul de
urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără a
lă i i la ia ac peri ului au a
tructurii ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare
din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 50
d pr du 3403. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 70
d pr du 3404. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire Scurgere laterală prin atic
Attika din PUR
ia etru n inal DN 100
d pr du 3405. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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ec ni c e nderungen

r e alten

3403. xxx GR
Scurgere laterală prin atic Attika din
PUR cu u ă de in er ie ca preaplin
de urgen ă
DN 50
ecept r Attika pentru curgere laterală
prin atic integral din pu ă rigidă de
p liuretan ără
i lat ter ic cu
dia etru n inal
pentru
rac rdarea directă la c nducte cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală u
c ne iune
n ung i de
pentru di erite lu ii de ac peri
p tri it pentru idr i lare cu năl i ea
de acu ulare de
i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
pentru
nta ul direct prin atic au prin alte
c p nente ale c n truc iei pentru
drena ul principal au drena ul de
urgen ă n c ndi ii de iguran ă ără a
lă i i la ia ac peri ului au a tructurii
ac peri ului
u lungi ea c nductei de c nectare din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
3400. xxx GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 50

3401. xxx GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 70

3402. xxx GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 100

reaplin de urgen ă Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
entru c nectarea directă la e i din
pla tic au din el in ida il cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală cu
c ne iune
pentru
di erite lu ii de ac peri p tri it pentru
idr i lare lan ă din
u lungi ea c nductei de c nectare din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

reaplin de urgen ă Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
entru c nectarea directă la e i din
pla tic au din el in ida il cu u ă
pentru drenarea gra ita i nală cu
c ne iune
pentru
di erite lu ii de ac peri p tri it pentru
idr i lare lan ă din
u lungi ea c nductei de c nectare din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

reaplin de urgen ă Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
entru c nectarea directă la e i
din pla tic au din el in ida il cu
u ă pentru drenarea gra ita i nală cu
c ne iune
pentru
di erite lu ii de ac peri p tri it pentru
idr i lare lan ă din
ø 260mm.
u lungi ea c nductei de c nectare din
550 mm
i rare c pletă i in talare
pr e i nală

enu ire

reaplin de urgen ă Attika din

reaplin de urgen ă Attika din

ia etru n inal DN 70
d pr du 3401. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire

reaplin de urgen ă Attika din

ia etru n inal DN 100
d pr du 3402. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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r e alten

ia etru n inal DN 50
d pr du 3400. xxx
egătură la e rana de ac peri
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
2682 GR
reaplin de urgen ă Attika din in
DN 70

2684 GR
reaplin de urgen ă Attika din in
DN100

reaplin de urgen ă Attika din el
in ida il calitate
cu dia etru
n inal
entru rac rdarea
directă la c nducte cu u ă pentru
drenarea gra ita i nală u lan ă li eră
i garnitură de etan are prin tr ngerea
lan ei per anent tr n ă pe e rana
itu in a ă de ac peri au pe alte
e rane de ac peri i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
lan ă i ă cu
patru găuri de
nta precu
i cu trei
l uri iletate
udate cu piuli e din
el in ida il i ai e de l care
i rare i in talare pr e i nală

reaplin de urgen ă Attika din el
in ida il calitate
cu dia etru
n inal
entru rac rdarea
directă la c nducte cu u ă pentru
drenarea gra ita i nală u lan ă li eră
i garnitură de etan are prin tr ngerea
lan ei per anent tr n ă pe e rana
itu in a ă de ac peri au pe alte
e rane de ac peri i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
lan ă i ă cu
patru găuri de
nta precu
i cu trei
l uri iletate
udate cu piuli e din
el in ida il i ai e de l care
i rare i in talare pr e i nală

reaplin de urgen ă Attika din el
in ida il calitate
cu dia etru
n inal
entru rac rdarea
directă la c nducte cu u ă pentru
drenarea gra ita i nală u lan ă li eră
i garnitură de etan are prin tr ngerea
lan ei per anent tr n ă pe e rana
itu in a ă de ac peri au pe alte
e rane de ac peri i parte n
ac peri care e ter ină cu
u ă de
in er ie cu inel de etan are pentru
a igurarea la antire ulare la c nectarea
recept arel r au a alt r e i cu
dia etru n inal
lan ă i ă cu
patru găuri de
nta precu
i cu trei
l uri iletate
udate cu piuli e din
el in ida il i ai e de l care
i rare i in talare pr e i nală

enu ire reaplin de urgen ă Attika din
in
ia etru n inal DN 50
ungi ea t tală alternati
au

enu ire reaplin de urgen ă Attika din
in
ia etru n inal DN 70
ungi ea t tală alternati
au

enu ire reaplin de urgen ă Attika din
in
ia etru n inal DN 100
ungi ea t tală alternati
au

d pr du 2680
egătură la e rana de ac peri
i te li er c pact cu lan ă
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

d pr du 2682
egătură la e rana de ac peri
i te li er c pact cu lan ă
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

d pr du 2684
egătură la e rana de ac peri
i te li er c pact cu lan ă
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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ec ni c e nderungen

r e alten

2680 GR
reaplin de urgen ă Attika din in
DN 50

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
2450 GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 50 pentru năl i i de
nta de
p nă la 170 mm
cu grilă de ac perire din in

2452 GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 70 pentru năl i i de
nta de
p nă la 170 mm
cu grilă de ac perire din in

2454 GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 100 pentru năl i i de
nta de
p nă la 170 mm
cu grilă de ac perire din in

reaplin de urgen ă integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare de
p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie prin i plă c nectare
i rare i in talare pr e i nală

reaplin de urgen ă integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare de
p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie prin i plă c nectare
i rare i in talare pr e i nală

reaplin de urgen ă integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare de
p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie prin i plă c nectare
i rare i in talare pr e i nală

enu ire

reaplin de urgen ă Attika din

reaplin de urgen ă Attika din

ia etru n inal DN 70
d pr du 2452
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire

reaplin de urgen ă Attika din

ia etru n inal DN 100
d pr du 2454
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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ia etru n inal DN 50
d pr du 2450
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
2452.1 GR
le ent de drena Attika din PUR DN
70
pentru năl i i de
nta de p nă la
170 mm
cu grilă de ac perire din in

2454.1 GR
le ent de drena Attika din PUR DN
100
pentru năl i i de
nta de p nă la
170 mm
cu grilă de ac perire din in

le ent de drena Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
pentru curgere prin atic n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie
entru e acuarea apei n c ndi ii de
iguran ă pe p nă la trei ni ele
renarea de la upra a ă
renarea de la partea uperi ară a
ac peri uril r i late in er ate n na
patului de pietri
rtar au pietri de
ala t
renarea din tratul de etan are
entru năl i e de acu ulare de p nă
la
pentru alc ane tera e
l gii i ac peri uri plate
i rare i in talare pr e i nală

le ent de drena Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
pentru curgere prin atic n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie
entru e acuarea apei n c ndi ii de
iguran ă pe p nă la trei ni ele
renarea de la upra a ă
renarea de la partea uperi ară a
ac peri uril r i late in er ate n na
patului de pietri
rtar au pietri de
ala t
renarea din tratul de etan are
entru năl i e de acu ulare de p nă
la
pentru alc ane tera e
l gii i ac peri uri plate
i rare i in talare pr e i nală

le ent de drena Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
pentru curgere prin atic n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie
entru e acuarea apei n c ndi ii de
iguran ă pe p nă la trei ni ele
renarea de la upra a ă
renarea de la partea uperi ară a
ac peri uril r i late in er ate n na
patului de pietri
rtar au pietri de
ala t
renarea din tratul de etan are
entru năl i e de acu ulare de p nă
la
pentru alc ane tera e
l gii i ac peri uri plate
i rare i in talare pr e i nală

enu ire le ent de drena Attika din
PUR
ia etru n inal DN 50
d pr du 2450.1
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire le ent de drena Attika din
PUR
ia etru n inal DN 70
d pr du 2452.1
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire le ent de drena Attika din
PUR
ia etru n inal DN 100
d pr du 2454.1
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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2450.1 GR
le ent de drena Attika din PUR DN
50
pentru năl i i de
nta de p nă la
170 mm
cu grilă de ac perire din in

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
2452.45 GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 70 pentru năl i i de
nta de
p nă la 450 mm
cu grilă de ac perire din in

2454.45 GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 100 pentru năl i i de
nta de
p nă la 450 mm
cu grilă de ac perire din in

reaplin de urgen ă integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare de
p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie prin i plă c nectare
i rare i in talare pr e i nală

reaplin de urgen ă integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare de
p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie prin i plă c nectare
i rare i in talare pr e i nală

reaplin de urgen ă integral din pu ă
rigidă de p liuretan ără
i lat
ter ic cu dia etru n inal
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare de
p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie prin i plă c nectare
i rare i in talare pr e i nală

enu ire reaplin de urgen ă Attika
din
ia etru n inal DN 50
d pr du 2450.45
r ducăt r Karl Grumbach GmbH &
Co KG

enu ire reaplin de urgen ă Attika
din
ia etru n inal DN 70
d pr du 2452.45
r ducăt r Karl Grumbach GmbH &
Co KG

enu ire reaplin de urgen ă Attika
din
ia etru n inal DN 100
d pr du 2454.45
r ducăt r Karl Grumbach GmbH &
Co KG
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2450.45 GR
reaplin de urgen ă Attika din
DN 50 pentru năl i i de
nta de
p nă la 450 mm
cu grilă de ac perire din in

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
2452.1.45 GR
le ent de drena Attika din PUR DN
70
pentru năl i i de
nta de p nă la
450 mm
cu grilă de ac perire din in

2454.1.45 GR
le ent de drena Attika din PUR DN
100
pentru năl i i de
nta de p nă la
450 mm
cu grilă de ac perire din in

le ent de drena Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
pentru curgere prin atic n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie
entru e acuarea apei n c ndi ii de
iguran ă pe p nă la trei ni ele
renarea de la upra a ă
renarea de la partea uperi ară a
ac peri uril r i late in er ate n na
patului de pietri
rtar au pietri de
ala t
renarea din tratul de etan are
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare
de p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate
i rare i in talare pr e i nală

le ent de drena Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
pentru curgere prin atic n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie
entru e acuarea apei n c ndi ii de
iguran ă pe p nă la trei ni ele
renarea de la upra a ă
renarea de la partea uperi ară a
ac peri uril r i late in er ate n na
patului de pietri
rtar au pietri de
ala t
renarea din tratul de etan are
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare
de p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate
i rare i in talare pr e i nală

le ent de drena Attika integral din
pu ă rigidă de p liuretan ără
i lat ter ic cu dia etru n inal
pentru curgere prin atic n
c pletare la ecept are pentru
curgere laterală prin atic cu u ă de
in er ie
entru e acuarea apei n c ndi ii de
iguran ă pe p nă la trei ni ele
renarea de la upra a ă
renarea de la partea uperi ară a
ac peri uril r i late in er ate n na
patului de pietri
rtar au pietri de
ala t
renarea din tratul de etan are
entru a a ena a un preaplin de
urgen ă cu năl i e de acu ulare
de p nă la
pentru alc ane
tera e l gii i ac peri uri plate
i rare i in talare pr e i nală

enu ire le ent de drena Attika din
PUR
ia etru n inal DN 50
d pr du 2450.1.45
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire le ent de drena Attika din
PUR
ia etru n inal DN 70
d pr du 2452.1.45
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire le ent de drena Attika din
PUR
ia etru n inal DN 100
d pr du 2454.1.45
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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r e alten

2450.1.45 GR
le ent de drena Attika din PUR DN
50
pentru năl i i de
nta de p nă la
450 mm
cu grilă de ac perire din in

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
3461 GR
ea ă cu u ă DN90 din PE (neagră),
50 cm lungi e
ea ă cu u ă
din
neagră
c lungi e
tri ită pentru t ate
ecept arele Atika pentru curgere
laterală prin atic DN100 din PUR.
i rare i in talare pr e i nală

2651 GR
t din itan ink

ie ă n din itan ink
u garnitură.
tri it pentru t ate e ile
cu u ă DN90 din PE. entru
c nectarea la un tu ertical de
curgere din inc
i rare i in talare pr e i nală

t din itan ink.
u garnitură
tri it pentru t ate e ile
cu u ă
din
entru
c nectarea la un tu ertical de
curgere din inc
i rare i in talare pr e i nală

enu ire eu din itan ink
ia etru n inal DN90/100
d pr du 2661
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

enu ire
t din itan ink
ia etru n inal DN90/100
d pr du 2651
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG
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enu ire ea ă cu u ă DN90 din PE
(neagră), 50 cm lungi e
ia etru n inal DN90
d pr du 3461
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

2661 GR
eu din itan ink

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
2633 GR
Adapt r DN100
Adapt r
din Titanzink.
ără garnitură.
tri it pentru
a i ica ie. entru c nectarea la un
tu ertical de curgere din inc
.
i rare i in talare pr e i nală
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enu ire Adapt r DN100
ia etru n inal DN100
d pr du 2633
r ducăt r Karl Grumbach GmbH & Co
KG

ecept r Attika pentru
scurgere laterală prin atic
3420 GR
reaplin de urgen ă Attika din PUR cu
ea ă cu u ă din
50 cm neagră
cu grilă de ac perire din in

34 0.AB GR
a i ica ie din in
cu grilă de ac perire din in

reaplin de urgen ă Attika ngr pat
integral din pu ă rigidă de p liuretan
ără
i lat ter ic cu dia etru
n inal
u pan u etan pentru
preaplin de urgen ă pentru cu per rare
i pentru năl i e de acu ulare a de
p nă la
entru drenarea
gra ita i nală at t n drena ul principal
c t i n drena ul de urgen ă la trecerea
prin atic la alc ane tera e l gii i
ac peri uri plate n c pletare la t ate
ecept arele Attika pentru curgere
laterală prin atic cu u ă de in er ie
prin i plă c nectare
i rare i in talare pr e i nală

a i ica ie din el in ida il cu
dia etru n inal
pentru
inerea drena ului principal n urlan
precu
i a drena ului de urgen ă printr
decupare t tul d ar prin inter ediul
ra i ica iei e teri are
i rare i in talare pr e i nală
enu ire a i ica ie din in
ia etru n inal DN 100
d pr du 34 0.AB
r ducăt r Karl Grumbach Gmb
KG

o
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enu ire reaplin de urgen ă Attika din
P R
ia etru n inal DN 50
d pr du 34 0
r ducăt r Karl Grumbach Gmb
o
KG

