i terase înclinate

Receptor e centric din PUR

Dimensiune | Cod produs Preț
/bucată

DN 100

3722

VE 1**/
VE 2***
1/1

cu disc excentric, izolat termic, fără CFC, guler adaptat 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

• ideal pentru drena ul suprafețelor superioare ale acoperișului printr-un
tub de scurgere

• cu flanșa ndoită pentru monta direct pe peretele clădirii
• a ustarea țevii de intrare și ieșire - astfel distanța dintre pereți și

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

conductele de scurgere este compensată cu ușurință

• ideal pentru drena ul simultan al balcoanelor suprapuse sau al
acoperișului și terasei nclinate

3449.S

ispozitiv suspendat, e centric
pentru fixarea conductelor de scurgere D 70,
potrivită pentru receptor excentric din P R.

DN 70

5903.E

ispozitiv suspendat, e centric
pentru fixarea conductelor de scurgere D 100,
potrivită pentru receptor excentric din P R.

DN 100

5904.E

e plu de onta :
Receptor excentric din P R cu it de terasă (cod produs 5 02.E fără
sită) și dispozitiv suspendat, excentric, pentru drena ul simultan al
balcoanelor suprapuse sau al acoperișului și terasei nclinate.

12

e nică e i are
.fi ari.ro

it terasă circula ilă (ne ru)
complet, cu sită, potrivit pentru: Receptor universal, Receptor
compact cu guler și Receptor pentru renovare D 125/140/150.

fără barieră pt. miros

it terasă P U
similar cu cel de mai sus (Art. r. 5 02), dar cu ornamentele din
partea superioară realizate din oțel inoxidabil.

fără barieră pt. miros

os. ucure ti Pite ti, nr.

bis, corp

, et. , tefăne ti, rge

5902

el.

5902.E

1/6

1/6

* n ex pro ucători membrane, folii speciale/manșete speciale la pag. 34. ă rugăm să specificați n momentul comenzii

**VE 1

ită rotundă din oțel ino ida il
potrivit pentru receptorul excentric
din P R cu diametrul: 160 mm

Ambalare 2: nr. max. cutii / Colet

 Receptor e centric pentru balcoane

