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Scurgeri  pentru lavoare, spălătoare și 
electrocasnice

Tehnica de scurgere

V3
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Scurgeri, sifoane și accesorii  pentru lavoare, spălătoare și 
aparate. Diverse variante de montare încastrate sau aparente, 
variante de material și proiectare.

Info
Utilizarea produsului  pentru alte domenii de utilizare și alți 
agenți decât cei descriși trebuie convenită cu Viega! Produsele 
din plastic din PP (polipropilenă) sunt ecologice și au cele mai 
bune proprietăți  pentru apele uzate menajere! Scurgeți apă 
caldă numai  pentru o perioadă scurtă de timp până la 
max.  95  °C peste capcanele de miros! Nu folosiți agenți de 
curățare chimici  pentru îndepărtarea obturărilor țevilor! Folosiți 
numai substanțe de curățare delicate  pentru suprafețe! Pentru 
informații detaliate despre aplicații, restricții și standarde și 
ghiduri naționale, consultați informațiile despre produs, fie 
tipărite, fie pe site-ul web Viega.

Subiect de schimbări și erori
Cele mai recente valori Z și dimensiuni de instalare, precum și 
informații tehnice suplimentare pot fi găsite pe site-ul web Viega 
și trebuie verificate înainte de cumpărare, planificare, lucrări de 
construcție și utilizare. Produsele noastre sunt optimizate 
continuu

Această descriere a produsului conține informații importante 
despre alegerea produsului și a sistemului, montarea, punerea 
în funcțiune, precum și utilizarea prevăzută și, dacă este 
necesar, măsurile de întreținere. Informații despre produse, 
caracteristici și tehnici de aplicare se bazează pe standardele 
valabile în prezent în Europa (de ex. EN) și / sau în Germania (de 
exemplu,  DIN  / DVGW). Anumite pasaje de text fac referire  la 
reguli tehnice în Europa/Germania Acestea ar trebui considerate 
drept recomandări  pentru țările în care nu există cerințe 
naționale corespunzătoare. Legile, standardele, reglementările, 
directivele și alte prevederi tehnice naționale relevante au 
prioritate față de directivele germane / europene specificate în 
descrierea produsului: Informațiile de aici nu sunt obligatorii 
 pentru alte țări și regiuni și ar trebui înțelese ca recomandări.
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CUPRINS

Codul-GTIN (Global Trade Item Number, înlocuiește EAN) 
Codul GTIN se compune din codul producătorului 4015211 și 
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.

V3
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Ventil de scurgere
 -  pentru lavoar

echipare
Obertain cu ventil din inox, dop  pentru ventil cu cârlig triunghiular, partea inferioară a ventilului din 
plastic

model G Ø IC AS articol    
7432 1½ 70 40 50 102 678     
7622 1½ 70 55 1 108 519     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

VENTILE DE SCURGERE

Ventil de scurgere
 -  pentru lavoar

echipare
Obertain cu ventil din inox, dop  pentru ventil cu inel, partea inferioară a ventilului din plastic

model G Ø IC AS articol    
7432.31 1½ 70 40 50 101 961     
7622.31 1½ 70 55 50 104 849     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

Ventil de scurgere
 -  pentru lavoar

echipare
Obertain cu ventil din inox, dop  pentru ventil, lanț cromat  (250  mm) cu clemă de prindere, partea 
inferioară a ventilului din plastic

model G Ø IC AS articol    
7432.51 1½ 70 40 50 106 140     
7622.51 1½ 70 55 50 109 233     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

Ventil de scurgere
 -  pentru lavoar

echipare
Sorb din inox detașabil, obertain cu ventil din inox, partea inferioară a ventilului din plastic
 model  7128

G Ø IC S90 AS articol    
1½ 114,5 60 ✓ 40 109 967     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului
S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

Ventil cu țeavă verticală
 -  pentru lavoar

echipare
Țeavă verticală din alamă cromată, obertain cu ventil din inox, partea inferioară a ventilului din 
plastic
 model  7721

G Ø IC L AS articol    
1½ 70 40 140 1 126 032     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

G Ø IC AS articol    
1½ 80 40 1 117 429     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

Ventil de scurgere
 -  pentru lavoar

echipare
Sită din inox, partea inferioară a 
ventilului din plastic
 model  7121K



555

Scurgeri pentru lavoare, spălătoare și electrocasnice  V3 V3

G Ø IC AS articol    
1½ 80 25 25 103 385     
2 80 25 1 116 354     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

Ventil de scurgere
 -  pentru lavoar

echipare
Obertain cu ventil din inox, dop 
 pentru ventil cu cârlig triunghiular, 
partea inferioară a ventilului din 
alamă
 model  7122

G Ø IC AS articol    
1½ 80 40 25 109 516     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

Ventil de scurgere
 -  pentru lavoar

echipare
Obertain cu ventil din inox, dop 
 pentru ventil cu cârlig triunghiular, 
partea inferioară a ventilului din 
plastic
 model  7122K

Scurgere/supraplin
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Sorb din inox detașabil, obertain cu ventil din inox, sită de supraplin, racord pe bilă, țeavă de 
supraplin reglabilă pe înălțime
 model  7128.4

G Ø IC S90 AS articol    
1½ 114,5 60 ✓ 10 325 107     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului
S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

GARNITURĂ DE SCURGERE CU SUPRAPLIN

G Ø IC AS articol    
1½ 70 55 1/50 100 834     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului

Scurgere/supraplin
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Obertain cu ventil din inox, țeavă de 
supraplin reglabilă pe înălțime, 
garnitură de supraplin ( pentru pereți 
de spălătoare drepți sau curbați), 
racord pe bilă, dop  pentru ventil cu 
lanț de bile cromat  (250  mm) și 
suport  pentru lanț
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7462.71

Scurgere/supraplin
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Mecanism cu cablu Bowden, acționare rotativă cromată, obertain cu ventil din inox, ventil cromat, 
țeavă de supraplin reglabilă pe înălțime, garnitură de supraplin ( pentru pereți de spălătoare drepți 
sau curbați), racord pe bilă
 model  7138.2

G Ø IC CPP AS articol    
1½ 70 70 ✓ 1 147 266     

IC =  înălțimea de construcție a părții inferioare a ventilului
CPP =  cu supraplin
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G DN AS articol    
1½ 40 10 104 429     
1½ 50 10 104 054     

Distanțier- Sifon din țevi
 -  pentru lavoar

echipare
Racord  pentru furtunul de scurgere, 
scurgere orizontală
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7850

DISTANȚIER

G Ø AS articol    
1½ 70 25 113 971     

Distanțier- Scurgere/supraplin
 -  pentru lavoar reversibil
 - plastic

echipare
Cot de scurgere la  90°, obertain cu 
ventil din inox, țeavă de supraplin 
reglabilă pe înălțime cu îmbinare pe 
articulație sferică, garnitură de 
supraplin ( pentru pereți de 
spălătoare drepți sau curbați), dop 
 pentru ventil cu lanț de bile cromat 
 (250  mm) și suport  pentru lanț
 model  7860.71

G1 G2 L AS articol    
1½ 1½ 75–300 1 105 785     

Cot de scurgere la  90°
 - plastic

 model  7860. 71-880

G DN AS articol    
1½ 40 25 105 716     
1½ 50 25 107 888     

Sifon din țevi
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Scurgere orizontală
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985

SIFOANE DIN ȚEVI
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G DN AS articol    
1½ 40 25/500 102 449     
1½ 50 25 102 838     

Sifon din țevi
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Racord  pentru furtunul de scurgere, 
scurgere orizontală
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985.10

G DN AS articol    
1¼ 40 25 113 957     
1¼ 50 25 115 449     
1½ 40 50 104 634     
1½ 50 50 102 821     
2 50 25 115 654     

Sifon din țevi
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Cot de scurgere la  45°
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985.20

G DN AS articol    
1¼ 40 25 114 596     
1¼ 50 25 118 242     
1½ 40 50/500 101 800     
1½ 50 50 101 206     
2 50 25 116 668     

Sifon din țevi
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Cot de scurgere la  45°, racord 
 pentru furtunul de scurgere
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985.30

G DN AS articol    
1½ 50 10 694 166     

Sifon din țevi
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Cot de scurgere la  45°, 2 racorduri 
furtun de canalizare
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985.32

G L DN AS articol    
1½ 500 40/50 30 101 633     

Sifon din țevi
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Țeavă de scurgere flexibilă, racord 
 pentru furtunul de scurgere
 model  7985.15
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G L DN AS articol    
1½ 500 40/50 10 694 159     

Sifon din țevi
 -  pentru lavoar
 - plastic

echipare
Țeavă de scurgere flexibilă, 2 
racorduri furtun de canalizare
 model  7985.17

Racord de scurgere
 -  pentru spălător dublu
 - plastic

echipare
Scurgere centrată, racord  pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii
 model  792

G1 G2 ecartament AS articol    
1½ 1½ 180–600 25 113 063     

RACORDURI DE SCURGERE

Racord de scurgere
 -  pentru spălător dublu
 - plastic

echipare
Scurgere excentrică, piesă de ajustare a înălțimii, racord  pentru furtunul de scurgere, obertain cu 
ventil din inox, dop  pentru ventil, sifon din țevi
 model  79485.1

G Ø DN ecartament AS articol    
1½ 70 40 90–310 30 365 875     
1½ 70 50 90–310 25 329 174     

Racord de scurgere
 -  pentru spălător dublu
 - plastic

echipare
Scurgere centrată, racord  pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii, sifon din țevi, 
cot de scurgere la  45°
 model  7928.520

G DN ecartament AS articol    
1½ 40 180–600 30 124 205     
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Racord de scurgere
 -  pentru spălător dublu
 - plastic

echipare
Scurgere excentrică, racord  pentru furtunul de scurgere, piesă de ajustare a înălțimii
 model  794

G1 G2 ecartament AS articol    
1½ 1½ 80–310 25 104 917     

Racord de scurgere
 -  pentru spălător dublu
 - plastic

echipare
Scurgere excentrică, racord  pentru furtunul de scurgere
 model  794.1

G1 G2 ecartament AS articol    
2 2 90–280 1 122 539     

Racord de scurgere
 -  pentru spălător dublu
 - plastic

echipare
Scurgere excentrică, racord  pentru furtunul de scurgere cu dop, piesă de ajustare a înălțimii, sifon 
din țevi, cot de scurgere la  45°
controlat în privința calității conform normei  DIN  EN  274
 model  79485.20

G DN ecartament AS articol    
1½ 40 90–310 25 109 585     
1½ 50 90–310 25 107 147     

DN1 DN2 AS articol    
50 40 60 112 271     

Sifon cu recipient decantor
 -  pentru pisoare și spălătoare fără 
sifoane integrate

 - plastic
echipare
Racordare excentrică, garnitură de 
etanșare, rozetă, scurgere orizontală
 model  5725.94

SIFOANE  PENTRU LAVOARE ȘI MAȘINI DE SPĂLAT
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DN1 DN2 AS articol    
50 40 1 117 771     
50 50 10 114 640     

Sifon din țevi
 -  pentru pisoare și spălătoare fără 
sifoane integrate

 - plastic
echipare
Scurgere orizontală, garnitură de 
etanșare, rozetă
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985.94

DN AS articol    
40 10 111 809     
50 10 105 181     

Sifon din țevi
 - plastic

echipare
Țeavă de scurgere cu pâlnie, suport 
de perete, scurgere orizontală
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985.945

DN AS articol    
40 25 104 047     
50 25 102 593     

Sifon din țevi
 -  pentru furtun  pentru racordarea la 
canalizare a mașinii de spălat (rufe 
sau vase)

 - plastic
echipare
Suport de perete, scurgere 
orizontală, niplu
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  EN  274
 model  7985.80

Sifon cu recipient decantor
 - plastic

echipare
Cană Ø  50  mm
 model  5725

G DN L1 L2 H1 H2 AS articol    
1¼ 32 40 185 145–235 100 50 108 694     
1¼ 40 45 180 150–240 105 25 151 560     
1½ 40 45 180 160–225 105 25 119 270     
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DN AS articol    
40/50 10 452 452     

Sifon
 -  pentru instalare în perete, furtun 
 pentru racordarea la canalizare a 
mașinii de spălat (rufe sau vase)

 - plastic
echipare
Țeavă de scurgere verticală, șuruburi 
de fixare, dop de protecție  pentru 
filet, racord filetat  pentru furtun  90°, 
capac de închidere, rozetă din inox
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  19541
 model  5635.7

SIFOANE APARENTE SAU ÎNGROPATE  PENTRU APARATE CASNICE

G L AS articol    
1 50 5 131 623     

Prelungitor
 -  pentru racord filetat  pentru ștuțul 
de racordare a furtunului

 - plastic
 model  5625.55

DN AS articol    
40 10 364 625     

Sifon
 -  pentru montaj pe perete, furtun 
 pentru racordarea la canalizare a 
mașinii de spălat (rufe sau vase)

 - plastic
echipare
Țeavă de scurgere orizontală, 
șuruburi de fixare, racord filetat 
 pentru furtun  45°
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  19541
 model  5636

DN AS articol    
40/50 10 364 687     

Sifon
 -  pentru montaj pe perete, furtun 
 pentru racordarea la canalizare a 
mașinii de spălat (rufe sau vase)

 - plastic
echipare
Țeavă de scurgere verticală, șuruburi 
de fixare, racord filetat  pentru 
furtun  45°
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  19541
 model  5636.1
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DN AS articol    
40/50 1 369 156     

Sifon
 -  pentru instalare în perete, furtun 
 pentru racordarea la canalizare a 
mașinii de spălat (rufe sau vase)

 - plastic
 - alimentare cu apă integrată

echipare
Ventil cu protecție împotriva refulării 
și aerisitor, șină de montaj, placă de 
acoperire din inox, racord filetat 
 pentru furtun  90° cromat
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  19541
 model  5635.1

SIFON ÎNGROPAT  PENTRU APARATE CASNICE CU ALIMENTARE CU APĂ INTEGRATĂ

DN AS articol    
40/50 1 636 364     

Sifon
 -  pentru instalare în perete, furtun 
 pentru racordarea la canalizare a 
mașinii de spălat (rufe sau vase)

 - plastic
 - fără alimentare cu apă

echipare
Șină de montaj, placă de acoperire 
din inox, racord filetat  pentru 
furtun  90° cromat
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  19541
 model  5635.3

DN AS articol    
40/50 1 369 217     

Sifon
 -  pentru instalare în perete, furtun 
 pentru racordarea la canalizare a 
mașinii de spălat (rufe sau vase)

 - plastic
 - alimentare cu apă integrată

echipare
Ventil încastrat ½, cot de racordare 
cu supapă de sens și aerisitor, șină 
de montaj, placă de acoperire din 
inox, racord filetat  pentru furtun  90° 
cromat
controlat în privința calității conform 
normei  DIN  19541
 model  5635.2
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Scurgere
 - fără: mecanism cu cablu Bowden

echipare
Racord supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la  90°, obertain cu ventil din inox
 model  7139.15

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 578 886     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

ACCESORII  PENTRU SCURGERI  PENTRU SPĂLĂTOARE

Scurgere
echipare
Mecanism cu cablu Bowden, racord supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la  90°, 
obertain cu ventil din inox
 model  7139.16

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 578 893     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

Scurgere/supraplin
 - fără: mecanism cu cablu Bowden

echipare
Supraplin, garnitură de supraplin ( pentru pereți de spălătoare drepți sau curbați), sorb din inox 
detașabil, cot de scurgere la  90°, obertain cu ventil din inox
 model  7139.151

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 678 548     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

Scurgere/supraplin
echipare
Mecanism cu cablu Bowden, supraplin, garnitură de supraplin ( pentru pereți de spălătoare drepți 
sau curbați), sorb din inox detașabil, cot de scurgere la  90°, obertain cu ventil din inox
 model  7139.161

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 678 562     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

Scurgere/supraplin
 - fără: mecanism cu cablu Bowden

echipare
Supraplin rotund, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la  90°, obertain cu 
ventil din inox
 model  7139.152

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 678 555     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90
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Scurgere/supraplin
echipare
Mecanism cu cablu Bowden, supraplin rotund, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de 
scurgere la  90°, obertain cu ventil din inox
 model  7139.162

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 678 579     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

Scurgere/supraplin
 - fără: mecanism cu cablu Bowden

echipare
Supraplin orizontal, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de scurgere la  90°, obertain cu 
ventil din inox
 model  7139.153

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 699 864     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

Scurgere/supraplin
echipare
Mecanism cu cablu Bowden, supraplin orizontal, sită de supraplin, sorb din inox detașabil, cot de 
scurgere la  90°, obertain cu ventil din inox
 model  7139.163

G Ø S90 AS articol    
1½ 114,5 ✓ 1 699 871     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

DN AS articol    
40 1 689 025     

Racord de scurgere
 -  pentru spălător dublu
 - plastic

 model  7139.20

AS articol    
 1 577 445     

Acționare prin rotație
 -  pentru nut din plastic  pentru cablu 
Bowden

 model  7139.11

AS articol    
 1 578 862     

Buton dublu de rotire
 -  pentru nut din plastic  pentru cablu 
Bowden

 model  7139.13
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Ø AS articol    
82 1 680 695     

Sorb
 -  pentru lavoar cu mecanism cu 
cablu Bowden

 - inox
 model  7139.169

Ø AS articol    
82 1 680 688     

Sorb
 -  pentru lavoar cu acționare 
manuală

 - inox
 model  7139.159

S90 AS articol    
✓ 1 306 403     

S90 =   pentru spălătoare cu Ø  scurgere 90

Garnitură de etanșare
 -  pentru sorb

 model   97100-93C

L AS articol    
600 1 678 586     

Cablu Bowden
 -  pentru lavoar cu piuliță din plastic

 model  7139.17

G1 G2 Ø H AS articol    
1½ 1½ 25 65 1 678 593     

Adaptor
 - plastic

echipare
Supraplin sau racorduri la aparate 
casnice
 model  7139.18

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     

Țeavă prelungitoare
țeavă de scurgere
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare
 model  6892

ACCESORII

G DN L AS articol    
1½ 40 200 10 117 153     

Țeavă prelungitoare
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare, racord filetat 
 pentru furtun  45°
 model  7985. 31-697
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G DN L AS articol    
1¼ 40 200 10 115 388     
1½ 40 200 10 111 045     

Țeavă prelungitoare
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare, racordare 
laterală
 model  7985. 30-697

G DN L AS articol    
1½ 40 200 10 104 559     

Țeavă prelungitoare
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare, 2 racorduri 
de conectare la  45°
 model  7985.50

DN L AS articol    
40 240 1 113 698     

Țeavă prelungitoare
 -  pentru apă reziduală
 - plastic

echipare
Țeavă prelungitoare, suport de 
perete
 model  7985. 945-639

DN L AS articol    
40 250 1 109 523     

Țeavă prelungitoare
 -  pentru furtun  pentru racordarea la 
canalizare a mașinii de spălat (rufe 
sau vase)

 - plastic
echipare
Suport de perete, garnitură din 
cauciuc, niplu
 model  4995. 05-876

G Ø AS articol    
1 20–24 10 102 999     

Racord filetat  pentru furtun  45°
 -  pentru racord  pentru furtunul de 
scurgere

 - plastic
 model  7968

G Ø AS articol    
1 20–24 10 109 530     

Racord filetat  pentru furtun  45°
 -  pentru 2 racorduri furtun de canali-
zare

 - plastic
 model  7968.5

G Ø AS articol    
1¼ 20–24 10 110 888     

Racord filetat  pentru furtun  90°
 -  pentru racord  pentru furtunul de 
scurgere

 - plastic
 model  7969

DN1 DN2 L AS articol    
40 40 220 1 118 426     

Cot de scurgere la  90°
 - plastic

echipare
Aerisitor, garnitură de etanșare, inel 
de alunecare
 model  7985. 01-881

DN1 DN2 L AS articol    
40 40 250 5 124 786     
40 40 500 5 130 220     
50 50 250 5 129 514     
50 50 500 5 125 691     

Țeavă de scurgere
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare
 model  3891
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DN1 DN2 L AS articol    
50 50/40 250 10 460 761     
50 50/40 500 10 460 778     
50 50/40 750 10 460 785     
50 50/40 1000 10 674 465     

Țeavă de scurgere
 - plastic
 - flexibil

echipare
Garnitură de etanșare
 model  3892

DN1 DN2 L AS articol    
40 40 245 10 667 375     
50 50 250 10 667 368     

Cot de scurgere la  90°
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare
 model  7985.88V

DN1 DN2 L AS articol    
40 40 245 10 667 382     

Cot de scurgere la  90°
 - plastic

 model  7985.47V

G DN L AS articol    
1½ 40 270 10 106 966     

Cot de scurgere la  90°
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare
 model   791-880

DN1 DN2 L AS articol    
40 40 250 10 104 641     

Țeavă
 - plastic

 model  7987.570

DN d AS articol    
40 34 5 106 270     

Adaptor
 -  pentru adaptor  pentru trecerea de 
la ţeavă din plumb la ţeavă din 
plastic

 - plastic
echipare
Garnitură de etanșare
 model  7988.5

DN1 DN2 AS articol    
40 50 10 110 468     

Reducție
 - plastic

echipare
Garnitură de etanșare
 model  4919

DN Ø H AS articol    
40 80 35 10 282 530     
40 85 50 10 282 547     
50 90 25 10 282 554     

Rozetă
 - plastic

 model  5725. 5-45V

G1 G2 AS articol    
1½ 1¼ 25 103 897     

Reducție
 - plastic

 model  7391

G1 G2 AS articol    
1½ 1¼ 10 667 405     
2 1½ 10 667 351     

Reducție
 - plastic

 model  7987V

G1 G2 H AS articol    
1½ 1½ 15 10 667 726     

Piesă de ajustare a înălțimii
 -  pentru piesă de ajustare a înălțimii 
 15  mm

 - plastic
 model  7942.89V
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pt. G Ø AS articol    
1¼ 35 1 106 904     
1½ 40 1 110 987     

Filtru-sită interior
 - plastic

 model   7964-563

pt. G Ø AS articol    
1½ 40 1 678 609     

Filtru-sită interior
 - inox

 model  7139.19


