
Clapete de sens antirefulare, scurgeri 
 pentru terase şi balcoane, soluţii speci-
ale

Tehnica de scurgere 
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Clapeta Anti-refulare Viega 
 
Clapete anti-refulare  pentru ape reziduale cu sau fără 
conţinut de materii fecaloide, conform normei  EN  13564, 
calitatea supravegheată 
 
Clapete anti-refulare conform normei  EN  13564  pentru 
conducte de ape reziduale care conţin materii fecaloide. 
 
Clapete anti-refulare conform normei  EN  13564  pentru 
conducte de ape reziduale care nu conţin materii fecaloide. 
 
Clapete de siguranţă anti-refulare în construcţie tip sifon. 
 
Clapete anti-refulare cu montaj în pardoseală. 
 
Clapete anti-refulare simple  pentru soluţii practice ale 
problemelor, precum şi ţevi de curăţare întregesc programul. 
 
PP ecologică (polipropilena). Acest material de înaltă calitate 
asigură cea mai bună folosire  pentru ape uzate menajere. 
 
Utilizare conformă cu destinaţia  pentru clapetele anti-refu-
lare 
Conform  EN   12056-4 şi  DIN   1986-100 locurile de scurgere 
situate sub nivelul de refulare se vor asigura în anumite condiţii 
preliminare prin clapete anti-refulare conform  EN   13564-1 împo-
triva refulării din canal. 
Dacă nu se regăsesc locuri de scurgere asigurate sub nivelul de 
refulare, se pot produce inundări ale pivniţelor, având 
consecinţe pagube materiale, murdăriri şi pericolele implicite de 
îmbolnăvire care rezultă de aici. Decisiv la situarea unui obiect 
de scurgere deasupra şi dedesubtul nivelului de refulare este 
luciul apei stătătoare a acestora în sifonul de reţinere a 
mirosului. 
Locurile de scurgere care se situează deasupra nivelului de 
refulare nu se află în pericol de a refula. Sub nivelul de refulare 
trebuie să se regăsească numai obiecte de scurgere care sunt 
imperios necesare în acele locuri. 
 
Cerinţele  pentru siguranţe contra refulării sunt descrise în 
standardele  EN   13564-1 şi  EN   1986-3. 
Sunt prevăzute întreţineri de două ori pe an, inspecţiile lunar. 
Toate clapetele antirefulare Viega supravegheate privind 
calitatea conform  DIN  EN  13564. 
În cazul clapetelor de siguranţă anti-refulare, selectarea 
produsului este stabilită de către tipul apei reziduale care se 
scurge prin siguranţa împotriva refulării în direcţia canalului. 
 
Se diferenţiază:

 ■ apă reziduală fără fecale – de ex. de la duşuri sau maşini de 
spălat (apă gri). toate clapetele antirefulare Viega sunt 
adecvate  pentru utilizarea la apă gri.

 ■ apă reziduală cu conţinut de fecale – de ex. de la pisoare sau 
toalete (apă neagră). Pentru utilizarea apei negre Viega oferă 
  Grundfix  Plus  Control.

 

Instrucţiuni de întreţinere 
Materialele utilizate pot fi folosite doar în sistemele casnice de 
scurgere. Din acest motiv trebuie respectate următoarele:

 ■ prin sifoanele de reţinere este permis să fie vărsată numai 
apă reziduală din cadrul uzului casnic, în care temperatura 
apei este numai  pentru scurt timp până la max.  95  °C

 ■ nu este permisă utilizarea unor agenţi de curăţare chimici 
 pentru îndepărtarea obturărilor ţevilor

 ■ este permisă curăţarea suprafeţelor numai cu agenţi de 
curăţare moderaţi

 
Sifoane Viega  pentru balcoane şi terase 
Sifoanele de balcon şi terase sunt  pentru utilizarea pe balcoane 
şi terase şi nu sunt prevăzute  pentru suprafeţe mici de acoperiş 
izolate la căldură.

 ■ Sifoane Viega  pentru balcoane şi terase 100  mm
 ■ verificat conform standardului  DIN  EN  1253
 ■ PP ecologică (polipropilena)
 ■ Debitele de scurgere specificate corespund unei gărzi 
hidraulice de 20  mm peste grătar (conform  DIN  EN  1253)

 
Caracteristici tehnice

 ■ Dimensiunea sistemului 100  mm
 ■ Debit de scurgere max.  1,1 l/s
 ■ Diametre nominale DN50 sau DN70
 ■ Dimensiunea grătarului 94x94  mm
 ■ Grătare din oţel inox, Material (W-Nr.) 1.4301
 ■ Flanşa de hidroizolaţie  pentru preluarea traseului de 
etanşare/hidroizolaţiei adezive
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Sifoane împotriva refulării
  Grundfix  Plus 680
 Grundfix 680
Ţeavă de curăţare, sifoane împotriva refulării 680
 Optifix  3 681
Sperrfix 681
Accesorii 682

Scurgeri  pentru terase şi balcoane  Advantix
Scurgeri complete 685
Unităţi de bază, scurgere orizontală 687

Echipamente
Înălţător 688
Hidroizolare 689
Accesorii 691

Soluţii speciale 692

CUPRINS

Codul-GTIN (Global Trade Item Number, înlocuieşte EAN) 
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 şi 
numărul de articol (format din 6 cifre) - în acest exemplu 
 305  611. Dacă se înlocuiesc ultimele 6 cifre cu numărul de 
articol se obţine codul GTIN al produsului.
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  Grundfix  Plus  Control- Sifon împotriva refulării
tip 3
 -  pentru conducte de canalizare  pentru ape cu conţinut de materii fecaloide
 - două clapete de protecţie (una automată acţionată de un motor, a doua gravitaţională, cu 
posibilitatea blocării manual), condiţii de siguranţă de la inundaţii

componente
Dispozitiv de reglare şi control  pentru   Grundfix  Plus  Control, 3 butoane de control cu afişaj text 
LCD, auto-test 24 H, alimentare electrică în caz de urgenţă prin gestionarea bateriei, atenţionare 
optică/acustică, clapetă acţionată cu motor, clapetă împotriva refulării, acţionare manuală, furtun 
de presiune, cablu de conectare, tub de protecţie cu lungimea de 8  m  pentru cablu şi furtunul de 
presiune, echipament de testare
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  13564
 model  4987.41

DN d L1 L2 L3 H1 H2 H3 AS articol   
100 110 405 215 545 260 100 65 1 667 788    
125 125 405 215 550 260 105 75 1 667 795    
150 160 470 245 640 295 125 95 1 667 801    

SIFOANE ÎMPOTRIVA REFULĂRII
  GRUNDFIX  PLUS

DN AS articol   
100 20 305 376    
125 20 305 383    
150 9 310 332    

 Grundfix- Sifon împotriva refulării
tip 2
 -  pentru conducte de canalizare 
 pentru ape fără conţinut de materii 
fecaloide

 - trei clapete de protecţie (două 
automate şi a treia gravitaţională, 
cu posibilitatea blocării manual)

componente
2 clapete de închidere, acţionare 
manuală, echipament de testare
controlat în privinţa calităţii conform 
normei  EN  13564
 model  4987.3

SIFOANE ÎMPOTRIVA REFULĂRII
 GRUNDFIX

DN AS articol   
100 12 305 475    
125 12 305 482    
150 12 310 318    

 Grundfix- Sifon împotriva refulării
corp de bază (ţeavă de curăţare)
 -  pentru ţeavă de canalizare, 
actualizare a clapetei de 
anti-refulare  Grundfix  model  nr. 
4987.38 sau   Grundfix  Plus  Control 
cu kit-ul de conversie  model  nr. 
4987.419

 model  4987

SIFOANE ÎMPOTRIVA REFULĂRII
ŢEAVĂ DE CURĂŢARE, SIFOANE ÎMPOTRIVA REFULĂRII

DN AS articol   
100 20 305 390    
125 20 305 406*   
150 12 310 349*   

* =  disponibilitate discontinuă 

 Grundfix- Sifon împotriva refulării
tip 0
 -  pentru conductă apă pluvială
 - o singură clapetă de sens 
(automată)

componente
Clapetă pendulantă
controlat în privinţa calităţii conform 
normei  EN  13564
 model  4987.1
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DN AS articol   
100 20 305 567    
125 20 305 574    
150 12 310 325    

 Grundfix- Sifon împotriva refulării
tip 1
 -  pentru conductă apă pluvială
 - protecție dublă la refulare (o 
închidere de urgență automată şi 
una manuală)

componente
Clapetă pendulantă, acţionare 
manuală
controlat în privinţa calităţii conform 
normei  EN  13564
 model  4987.2

DN AS articol   
100 1 136 192    
125 1 154 073*   
150 1 150 792    

* =  disponibilitate discontinuă 

  Grundfix  B- Siguranţă împotriva 
refulării
 -  pentru conducte liniare
 - plastic

componente
Clapetă împotriva refulării, acţionare 
manuală
 model  4986.2

 Optifix  3- Sifon de pivniţă
tip 5
 - trei clapete de protecţie (două automate şi a treia gravitaţională, cu posibilitatea blocării manual)

componente
2 clapete de închidere, acţionare manuală, grătar din plastic gri, înălţător rotativ şi ajustabil pe 
înălţime, sifon, folie de protecţie, racordare laterală, dop  pentru intrarea laterală, echipament de 
testare
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform  EN  1253) 1,8 l/s
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  13564
 model  4989

DN1 DN2 AS articol   
70 100 1 462 963    

SIFOANE ÎMPOTRIVA REFULĂRII
 OPTIFIX  3

DN AS articol   
50 1 607 166    

Sperrfix- Sifon împotriva refulării
tip 2
 -  pentru conducte de canalizare 
 pentru ape fără conţinut de materii 
fecaloide, intrare laterală

 - trei clapete de protecţie (două 
automate şi a treia gravitaţională, 
cu posibilitatea blocării manual)

componente
2 clapete de închidere, acţionare 
manuală
controlat în privinţa calităţii conform 
normei  EN  13564
 model  4995.3

SIFOANE ÎMPOTRIVA REFULĂRII
SPERRFIX
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G DN AS articol   
1½ 40 1 607 128    
1½ 50 1 607 135    

Sperrfix- Sifon împotriva refulării
tip 5
 -  pentru intrare prin partea de jos
 - trei clapete de protecţie (două 
automate şi a treia gravitaţională, 
cu posibilitatea blocării manual)

componente
Sifon din ţevi, 2 clapete de 
închidere, acţionare manuală, 
montaj aparent
controlat în privinţa calităţii conform 
normei  EN  13564
 model  4995.1

 Grundfix- Kit de conversie
 -  pentru upgradarea modelelor la clapeta de sens Grundifx Plus Control
 - potrivit  pentru  Grundfix- sifon împotriva refulării  corp de bază (ţeavă de curăţare)  model  4987, 
 Grundfix- sifon împotriva refulării  tip 0  model  4987.1,  Grundfix- sifon împotriva refulării  tip 1 
 model  4987.2,  Grundfix- sifon împotriva refulării  tip 2  model  4987.3

componente
Dispozitiv de reglare şi control  pentru   Grundfix  Plus  Control, 3 butoane de control cu afişaj text 
LCD, auto-test 24 H, alimentare electrică în caz de urgenţă prin gestionarea bateriei, atenţionare 
optică/acustică, clapetă acţionată cu motor, clapetă împotriva refulării, acţionare manuală, furtun 
de presiune, cablu de conectare, tub de protecţie cu lungimea de 8  m  pentru cablu şi furtunul de 
presiune, echipament de testare
 model  4987.419

DN AS articol   
100/125 1 667 818    

150 1 667 825    

SIFOANE ÎMPOTRIVA REFULĂRII
ACCESORII

pt. DN AS articol   
100/125 1 321 932    

150 1 321 949    

  Grundfix  Plus- Set piese de 
schimb
 - potrivit  pentru 
  Grundfix  Plus  Control- sifon 
împotriva refulării  tip 3 
 model  4987.41

 model  4987.49

 Grundfix- Kit de conversie
 -  pentru upgradabil la  Grundfix
 - potrivit  pentru  Grundfix- sifon împotriva refulării  corp de bază (ţeavă de curăţare)  model  4987, 
 Grundfix- sifon împotriva refulării  tip 0  model  4987.1,  Grundfix- sifon împotriva refulării  tip 1 
 model  4987.2

componente
2 clapete de închidere, acţionare manuală, echipament de testare
 model  4987.38

DN AS articol   
100/125 1 305 550    
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pt. DN AS articol   
100/125 1 321 918    

150 1 321 925    

  Grundfix  Plus- Set piese de 
schimb
 - potrivit  pentru  Grundfix- sifon 
împotriva refulării  tip 2 
 model  4987.3

 model  4987.39

H AS articol   
30–185 1 469 979    
30–300 1 489 083    

 Optifix  3- Piesă de ajustare a 
înălţimii
 - potrivit  pentru  Optifix  3- sifon de 
pivniţă  tip 5  model  4989

 model  4992

AS articol   
 1 469 986    

 Optifix  3- Set piese de schimb
 - potrivit  pentru  Optifix  3- sifon de 
pivniţă  tip 5  model  4989

 model  4993.5

Echipament de testare
 - piesă de schimb  pentru  Grundfix- sifon împotriva refulării  tip 2  model  4987.3,   Grundfix  Plus- sifon 
împotriva refulării  tip 3  model  4987.4,   Grundfix  Plus  Control- sifon împotriva refulării  tip 3 
 model  4987.41,  Optifix  3- sifon de pivniţă  tip 5  model  4989

 -  filet G
 model  4991

G AS articol   
½ 1 154 868    

DN AS articol   
40 1 607 142    
50 1 607 159    

Sperrfix- Sifon împotriva refulării
 -  pentru intrare prin partea de jos

componente
2 clapete de închidere, acţionare 
manuală, montaj aparent
 model  4995.2

G DN L AS articol   
1¼ 34 200 1 121 631    
1¼ 40 120 10 115 432    
1¼ 40 200 10 125 400    
1½ 40 120 10 107 840    
1½ 40 200 10 106 591    
1½ 40 500 5 136 888    
1½ 50 120 10 108 731    
1½ 50 250 10 118 686    
2 40 200 5 130 534    
2 50 500 5 154 424    

Ţeavă prelungitoare
ţeavă de scurgere
 - plastic

componente
Garnitură de etanşare
 model  6892
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G DN L AS articol   
1½ 40 200 10 117 153    

Ţeavă prelungitoare
 - plastic

componente
Garnitură de etanşare, racord filetat 
 pentru furtun  45°
 model  7985. 31-697

G DN L AS articol   
1½ 40 200 10 104 559    

Ţeavă prelungitoare
 - plastic

componente
Garnitură de etanşare, 2 racorduri 
de conectare la  45°
 model  7985.50

DN L AS articol   
40 240 1 113 698    

Ţeavă prelungitoare
 -  pentru apă reziduală
 - plastic

componente
Ţeavă prelungitoare, montaj aparent
 model  7985. 945-639

DN L AS articol   
40 250 1 109 523    

Ţeavă prelungitoare
 -  pentru furtun  pentru racordarea la 
canalizare a maşinii de spălat (rufe 
sau vase)

 - plastic
componente
Montaj aparent, garnitură din 
cauciuc, niplu
 model  4995. 05-876
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 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: sifon

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, înălţător 100x100  mm rotativ şi ajustabil pe înălţime, dop, ramă din 
plastic, grătar din inox 1.4301
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  1253
 model  4943.2

DN CS 35 [l/s] SO AS articol   
50 2,5 ✓ 1 557 072    
70 3 ✓ 1 557 089    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SO =  scurgere orizontală

SCURGERI  PENTRU TERASE ŞI BALCOANE  ADVANTIX
SCURGERI COMPLETE

 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: sifon

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, înălţător 100x100  mm rotativ şi ajustabil pe înălţime, dop, ramă din 
plastic, grătar din inox 1.4301
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  1253
 model  4944.2

DN CS 35 [l/s] SV AS articol   
50 2,5 ✓ 1 557 096    
70 3 ✓ 1 557 102    
100 4,5 ✓ 1 626 983    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SV =  scurgere verticală

 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: sifon

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, dop, sită  pentru pietriş
date tehnice
clasa de încărcare H=150  kg
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  1253
 model  4945.2

DN CS 35 [l/s] SO AS articol   
50 2,5 ✓ 1 289 379    
70 3 ✓ 1 289 386    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SO =  scurgere orizontală
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 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: sifon

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, dop, sită  pentru pietriş
date tehnice
clasa de încărcare H=150  kg
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  1253
 model  4946.2

DN CS 35 [l/s] SV AS articol   
50 2,5 ✓ 1 289 393    
70 3 ✓ 1 289 409    
100 4,5 ✓ 1 626 990    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SV =  scurgere verticală

 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
 - sistem dimensiuni 100, rezistent la UV
 - fără: flanşă  pentru hidroizolaţii, sifon

componente
Grătar din plastic rotund Ø  100  mm, dop
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4941.5

DN CS 35 [l/s] SO AS articol   
50 2,5 ✓ 1 125 936    
70 3 ✓ 1 144 319    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SO =  scurgere orizontală

 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
 - sistem dimensiuni 100, rezistent la UV
 - fără: flanşă  pentru hidroizolaţii, sifon

componente
Grătar din plastic rotund Ø  100  mm, dop
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4942.5

DN CS 35 [l/s] SV AS articol   
50 2,5 ✓ 1 125 158    
70 3 ✓ 1 139 490    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SV =  scurgere verticală
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 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
corp de bază
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: sifon, înălţător

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, dop
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  1253
 model  4943.21

DN CS 35 [l/s] SO AS articol   
50 2,5 ✓ 1 295 929    
70 3 ✓ 1 557 263    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SO =  scurgere orizontală

SCURGERI  PENTRU TERASE ŞI BALCOANE  ADVANTIX
UNITĂŢI DE BAZĂ, SCURGERE ORIZONTALĂ

 Advantix- Scurgere  pentru balcon/terasă
corp de bază
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: sifon, înălţător

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, dop
controlat în privinţa calităţii conform normei  EN  1253
 model  4944.21

DN CS 35 [l/s] SV AS articol   
50 2,5 ✓ 1 295 936    
70 3 ✓ 1 557 270    
100 4,5 ✓ 1 626 976    

CS 35 =  capacitate de scurgere 35  mm (conform normei  EN  1253)
SV =  scurgere verticală
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L B H AS articol   
100 100 5 1 555 177 1   
100 100 5 1 555 184 2   

B =  lăţime
1) fără filet
2) filetată

 Advantix- Înălţător
 - sistem dimensiuni 100

componente
Ramă din plastic, grătar din inox 
1.4301 desenat, garnitură de 
retenţie
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4934.1

ECHIPAMENTE
ÎNĂLŢĂTOR

L B H AS articol   
100 100 5 1 555 191 1   
100 100 5 1 555 207 2   

B =  lăţime
1) fără filet
2) filetată

 Advantix- Înălţător
 - sistem dimensiuni 100

componente
Ramă din inox 1.4404, grătar din 
inox 1.4301 desenat, garnitură de 
retenţie
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4934.2

L B H AS articol   
100 100 5 1 555 214    

B =  lăţime

 Advantix- Înălţător
 - sistem dimensiuni 100, filetată

componente
Ramă din inox 1.4404, grătar din 
inox 1.4404 masiv, garnitură de 
retenţie
date tehnice
clasa de încărcare L=1500  kg
 model  4934.3

L B H AS articol   
150 150 5 1 555 221 1   
150 150 5 1 555 238 2   

B =  lăţime
1) fără filet
2) filetată

 Advantix- Înălţător
 - sistem dimensiuni 100

componente
Ramă din plastic, grătar din inox 
1.4301 desenat, garnitură de 
retenţie
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4934.4
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L B H AS articol   
150 150 5 1 555 245 1   
150 150 5 1 555 450 2   

B =  lăţime
1) fără filet
2) filetată

 Advantix- Înălţător
 - sistem dimensiuni 100

componente
Ramă din inox 1.4404, grătar din 
inox 1.4301 desenat, garnitură de 
retenţie
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
 model  4934.5

 Advantix- Element de compensare a înălţimii
 -  pentru garnitură compozită (duş cu gresie) cu strat de impermeabilizare
 - nu se poate utiliza la   Advantix  Top- scurgeri de băi/pardoseală  model  4914.2,   Advantix  Top- scur-
geri  pentru băi  model  4914.20,  Advantix- scurgeri  pentru băi  model  4936.4, 4938, 4939

 - plastic
 - sistem dimensiuni 100

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, dopuri de protecţie, manşetă de hidroizolaţie Schlüter-KERDI
 model  4925

SV AS articol   
✓ 1 471 057    

SV =  scurgere verticală

ECHIPAMENTE
HIDROIZOLARE

AS articol   
 1 284 817    

 Advantix- Element de compensare 
a înălţimii
 - sistem dimensiuni 100

componente
Flanşă  pentru hidroizolaţii, dop, 
garnitură de retenţie
 model  4947.1
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AS articol   
 6 111 496    

 Advantix- Piesă de ajustare a 
înălţimii
 -  pentru piesă de ajustare a înălţimii 
între 40–95  mm

 - sistem dimensiuni 100
componente
Garnitură de retenţie
 model  4947

 Advantix- Set izolaţie
 -  pentru îmbinare prin sudură cu aer cald sau sudură cu flacără deschisă  pentru racordare la, 
înălţător, scurgeri  pentru băi, scurgere  pentru balcon/terasă

 - inox
 - sistem dimensiuni 100, fără plastifiant

componente
Folie de izolaţie din EPDM 500x500  mm, inserţii din fibră de sticlă, strat bituminos, inel de 
strângere
notă
A se citi observaţiile producătorului!
Produs de „Phoenix” (RESITRIX clasic 3,1  mm grosime)!
testat conform normei  DIN  7864 şi a reglementărilor U.E.A.t.c.
 model  4948.31

AS articol   
 6 287 924    

 Advantix- Manşetă  pentru hidroizolare
 -  pentru îmbinare prin sudură cu aer cald sau sudură cu flacără deschisă  pentru racordare la, 
înălţător, scurgeri  pentru băi, scurgere  pentru balcon/terasă

 - EPDM
 - sistem dimensiuni 100, sistem dimensiuni 145, fără plastifiant

componente
Inserţii din fibră de sticlă, strat bituminos polimerizat
notă
A se citi observaţiile producătorului!
Produs de „Phoenix” (RESITRIX clasic 3,1  mm grosime)!
testat conform normei  DIN  7864 şi a reglementărilor U.E.A.t.c.
 model  4948.39

pt.Ø  scurgere L B AS articol   
100 500 500 1 588 342    
145 500 500 1 588 656    

B =  lăţime
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AS articol   
 6 287 900    

 Advantix- Inel de strângere
 - inox
 - sistem dimensiuni 100

componente
O-ring, şuruburi de fixare
 model  4948.21

ECHIPAMENTE
ACCESORII

AS articol   
 1 613 464    

 Advantix- Filtru-sită interior
 -  pentru scurgeri  pentru băi cu 
intrare Ø  100  mm

 - sistem dimensiuni 100
 model  4958

AS articol   
 1 583 262    

 Advantix- Clapete împotriva 
mirosurilor
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: gardă hidraulică

componente
2 clapete de închidere
 model  4944.8

Ø H AS articol   
100 5 1 142 223    

 Advantix- Grătar
 -  pentru înălţător, piesă de ajustare 
a înălţimii, scurgere  pentru balcon/
terasă

 - plastic
 - sistem dimensiuni 100

 model  4941. 5-551

Ø AS articol   
100 1 144 012    

 Advantix- Sită  pentru pietriş
 -  pentru scurgere  pentru balcon/
terasă, piesă de ajustare a 
înălţimii, înălţător

 - plastic
 - sistem dimensiuni 100

 model  4945. 1-356

Ø AS articol   
100 1 633 868    

 Advantix- Piesă de intrare cu sită 
 pentru pietriş
 -  pentru scurgere  pentru balcon/
terasă, înălţător

 - plastic
 - sistem dimensiuni 100

 model  4946.3
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 Advantix- Sifon de inserat
 -  pentru pardoseli ne-izolate
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: flanşă  pentru hidroizolaţii

componente
Sifon detaşabil, ramă din inox 1.4404, grătar din inox 1.4301, garnitură de etanşare cu utilizare 
multiplă DN100  pentru ţevi şi mufe din PVC, HT şi fontă
date tehnice
înălţimea gărzii hidraulice 50  mm
clasa de încărcare K=300  kg
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei  EN  1253) 
0,6 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform  EN  1253) 0,75 l/s
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform  DIN  EN1253
 model  4937

DN AS articol   
100 1 663 780    

SOLUŢII SPECIALE

 Advantix- Sifon de inserat
 -  pentru pardoseli ne-izolate
 - sistem dimensiuni 100, împotriva mirosurilor
 - fără: flanşă  pentru hidroizolaţii

componente
Sifon detaşabil, ramă din inox 1.4404, grătar din inox 1.4301, garnitură de etanşare cu utilizare 
multiplă DN100  pentru ţevi şi mufe din PVC, HT şi fontă
date tehnice
înălţimea gărzii hidraulice 30  mm
clasa de încărcare K=300  kg
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei  EN  1253) 
0,4 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform  EN  1253) 0,45 l/s
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform  DIN  EN1253
 model  4937.1

DN AS articol   
100 1 660 345    

 Advantix- Sifon de inserat
 -  pentru pardoseli ne-izolate
 - sistem dimensiuni 100
 - fără: flanşă  pentru hidroizolaţii

componente
2 clapete de transfer amovibile, rezistente la îngheț cu rol de barieră de mirosuri, ramă din inox 
1.4404, grătar din inox 1.4301, garnitură de etanşare cu utilizare multiplă DN100  pentru ţevi şi mufe 
din PVC, HT şi fontă
date tehnice
clasa de încărcare K=300  kg
acumulare de 10  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform normei  EN  1253) 
0,65 l/s
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform  EN  1253) 0,7 l/s
controlate calitativ
capacitate de evacuare conform  DIN  EN1253
 model  4937.2

DN AS articol   
100 1 660 758    
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 Advantix- Scurgere  pentru ape pluviale
 -  pentru conectare conductelor DN50–100

componente
Filtru-sită interior detaşabil, clapetă pendulantă, clapetă de curăţare
date tehnice
acumulare de 20  mm înălțime  pentru atingerea capacității de scurgere (conform  EN  1253) 6,0 l/s
conform normei  EN  1451
 model  4970

DN SV AS articol   
100 ✓ 1 586 744    

SV =  scurgere verticală

Cot de racordare  90°
 -  pentru vas WC

componente
Clapetă împotriva refulării, acţionare manuală, garnitură de etanşare
 model  3811.5

DN L versiune AS articol   
100 230 alb alpin 1 138 882    

Ţeavă de scurgere
 -  pentru vas WC

componente
Clapetă împotriva refulării, acţionare manuală, garnitură de etanşare
 model  3815.5

DN L versiune AS articol   
100 400 alb alpin 1 134 969    

DN1 DN2 AS articol   
50 70 1 138 752    

 Advantix- Niplu
 -  pentru scurgeri  pentru băi

componente
Garnitură de etanşare
 model  4915

DN1 DN2 AS articol   
40 50 10 110 468    

Reducţie
 - plastic

componente
Garnitură de etanşare
 model  4919




