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Cod

EAN

Listă de preţuri 2018

Produs

Pret Lista
Euro

Rezervoare WC încastrate
Rezervoare WC încastrate

Pret Lista
Euro

AM112

8595580550493

Basicmodul - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

57 €

AM100/1000

8595580550448

Alcamodul - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

76 €

AM100/1000E

8595580550554

Alcamodul - Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru montare în zidărie

80 €

AM100/850

8595580550455

Alcamodul - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

84 €

AM115/1000

8595580550509

Renovmodul - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

78 €

AM115/1000E

8595580550547

Renovmodul - Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru montare în zidărie

82 €

AM115/1000V

8595580550653

Renovmodul - Rezervor WC încastrat cu racord ventilație pentru montare în zidărie

82 €

AM101/1120

8595580549398

Sádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

96 €

AM101/1120E

8595580549992

Sádromodul - Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru instalări uscate (în gips-carton)

104 €

AM101/1120V

8595580550615

Sádromodul - Rezervor WC încastrat cu racord ventilație pentru instalări uscate (în gips-carton)

109 €

AM101/1120D

8595580550950

Sádromodul - Rezervor WC încastrat demontabil pentru instalări uscate (în gips-carton)

108 €

AM101/1300H

8595580550967

Sádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton) destinat
persoanelor cu mobilitate redusă

217 €

AM101/1000

8595580549961

Sádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

108 €

AM101/850

8595580549978

Sádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

108 €

AM102/1120

8595580550004

Jádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (sistem de prindere lateral potrivit
pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)

103 €

AM102/1120E

8595580550530

Jádromodul - Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru instalări uscate (sistem de prindere
lateral potrivit pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)

108 €

AM102/1120V

8595580550639

Jádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate cu racord ventilație (sistem de
prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)

109 €

AM102/1000

8595580550660

Jádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (sistem de prindere lateral potrivit
pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)

114 €

AM102/850

8595580550677

Jádromodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (sistem de prindere lateral potrivit
pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)

114 €

AM116/1120

8595580550516

Solomodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (susținere proprie)

188 €

AM116/1300H

8595580550585

Solomodul - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (susținere proprie) destinat
persoanelor cu mobilitate redusă

292 €

Rezervoare WC încastrate Slim
AM1112

8595580550981

Basicmodul Slim - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

60 €

AM1115/1000

8595580551292

Renovmodul Slim - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

80 €

AM1101/1200

8595580551384

Sádromodul Slim - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

A1112B

8595580527204

Basicmodul Slim - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

60 €

A1115B/1000

8595580527198

Renovmodul Slim - Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

80 €

A1101B/1200

8595580523992

Sádromodul Slim - Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate (în gips-carton)

102 €

102 €

Articole sanitare

158 €

AC01

8595580501303

Bideu TREND

WC RIMFLOW

8595580558192

Vas WC suspendat RIMFLOW

78 €

WC ALCA

4810531099796

Vas WC suspendat ALCA

46 €

WS ALCA

8595580545758

Chiuvetă tehnică ALCA cu grătar

69 €

Rezervoare WC încastrate – accesorii

119 €

P128

8595580558215

Ventilator pentru rezervor WC încastrat cu racord ventilație

M9006

8595580512644

Cot WC flexibil DN90/110

P103

8595580539283

Racord de alimentare

M906

8595580501891

Cot de scurgere complet DN90/110

5€

M908

8595580501907

Cot de scurgere complet DN90/90

5€

M907

8594045937121

Reducţie completă DN90/110

5€

M909

8595580501914

Cot dublu 90° cu garnitură de etanşare pentru vas WC suspendat

45 €

MS906

8595580506940

Cot de scurgere complet DN90/110 pentru rezervor Slim

17 €

M900

8595580514266

Set accesorii complet

11 €

M9000

8595580503963

Set racorduri prelungire vas WC pentru persoane cu mobilitate redusă

17 €

M901

8595580501853

Garnitură de alimentare + inserţie pliată 45×58×25

2€

M147

8595580515577

Racord prelungire vas WC pentru persoane cu mobilitate redusă

3€

M902

8595580501860

Garnitură de scurgere + fiting + garnitură de fiting

6€

M148

8595580500436

Racord prelungire vas WC pentru persoane cu mobilitate redusă

6€

M90

8594045936339

Suporţi pentru rezervoare încastrate

M918

8595580500276

Adaptor pentru fixare în colţuri

9€

P115

8595580550707

Regulator flux apă

6€

P118

8595580551629

Suporţi prelungire pentru rezervoare încastrate

9€
11 €

14 €

15 €

Garnituri fonice
M91

8594045933024

Garnitură fonica pentru vas WC suspendat si bideu

2€

M910

8594045937749

Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu accesorii incluse (capac alb)

4€

M910CR

8595580503000

Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu accesorii incluse (capac cromat)

3€

M920

8595580501945

Garnitură fonică pentru vas WC si bideu

2€

M930

8595580503031

Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu accesorii incluse (capac alb)

3€

M930CR

8595580503048

Garnitură fonică pentru vas WC suspendat si bideu cu accesorii incluse (capac cromat)

3€

M940

8595580503024

Garnitură fonică pentru lavoar

3€

M950

8595580503147

Garnitură fonică pentru pisoar

4€

Clapete de acţionare pentru rezervoare încastrate
M70

8594045936193

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb

15 €

M71

8594045936209

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-lucios

20 €

M72

8594045936216

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat

20 €

M1475

8595580511081

ALCA LIGHT -

88 €

M73

8594045936223

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat- lucios/mat

22 €

M75

8595580501525

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, auriu

87 €

M170

8594045938524

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb

16 €

M171

8594045931785

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-lucios

21 €

M172

8594045931792

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat

21 €

M173

8595580501570

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat- lucios/mat

22 €

M175

8595580501594

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, auriu

87 €

M270

8594045938234

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb

16 €

M271

8594045938241

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-lucios

21 €

M272

8594045938258

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat

22 €

M275

8595580501662

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, auriu

87 €

M277

8594045938265

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, antracit

23 €

M370

8594045938272

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb

29 €

M371

8594045938289

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-lucios

38 €

M372

8594045938296

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat

44 €

M375

8595580501730

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, auriu

94 €

M378

8594045938302

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, negru

41 €

M470

8594045938319

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb

29 €

M471

8594045938326

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-lucios

38 €

M472

8594045938333

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat

44 €

M475

8595580501792

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, auriu

94 €

M478

8594045938340

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, negru

41 €

M1710

8595580531959

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb

14 €

M1710-8

8595580532192

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb/negru

24 €

M1712-8

8595580532215

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat/negru

24 €

M1713

8595580532178

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat- lucios/mat

24 €

M1718

8595580531973

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, negru

24 €

M1721

8595580531997

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-lucios

19 €

M1722

8595580532017

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat

19 €

M1725

8595580532031

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, auriu

88 €

M1720-1

8595580536220

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb/cromat-lucios

24 €

M1728-2

8595580532253

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, negru/cromat-mat

24 €

M1728-5

8595580532239

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, negru/auriu

52 €

M1730

8595580532055

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alb

14 €

M1732

8595580532079

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-mat

19 €

M1738

8595580532093

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, negru

24 €

M1741

8595580532116

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat-lucios

19 €

M1743

8595580532161

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, cromat- lucios/mat

24 €

M1745

8595580532130

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, auriu

88 €

M1370

8595580502706

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu panou frontal colorat, alb-mat

69 €

M1371

8595580503239

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu panou frontal colorat, oţel inoxidabil-mat

85 €

M1372

8595580503246

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu panou frontal colorat, verde-mat

69 €

M1374

8595580503437

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu panou frontal colorat, negru-lucios

69 €

M1375

8595580502720

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu panou frontal colorat, negru-mat

69 €

M279

8595580501693

Antivandal - Clapetă de acţionare Antivandal pentru rezervor încastrat

64 €

TURN

8595580523527

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat/lucios

80 €

STING

8595580523688

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat/lucios

83 €

FUN

8595580523534

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat

86 €

STRIPE

8595580523695

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat/lucios

100 €

AIR

8595580523671

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, alunox-mat

111 €

AIR LIGHT

8595580524081

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat – iluminare, alunox-mat

140 €

AIR LIGHT R

8595580524111

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat – iluminare rainbow, alunox–mat

183 €

TURN-INOX

8595580531225

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-semi mat/lucios

92 €

STING-INOX

8595580531232

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-semi mat/lucios

94 €

FUN-INOX

8595580531201

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-semi mat

97 €

STRIPE-INOX

8595580531218

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-semi mat/lucios

111 €

AIR-INOX

8595580531249

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-semi mat

121 €

FUN-ANTIC

8595580539696

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, bronz-antic

117 €

FUN-BEECH

8595580530624

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

104 €

FUN-OAK WHITE

8595580531102

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

104 €

FUN-TEAK

8595580530051

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

104 €

FUN-WENGE

8595580531119

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

104 €

STRIPE-BEECH

8595580531133

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

118 €

STRIPE-OAK WHITE

8595580531140

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

118 €

STRIPE-TEAK

8595580531157

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

118 €

STRIPE-WENGE

8595580531126

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-decor lemn

118 €

FUN-WHITE

8595580531164

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-alb lucios

STRIPE-BLACK

8595580531188

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-negru lucios

111 €

STRIPE-WHITE

8595580531171

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, oţel inoxidabil-alb lucios

111 €

STRIPE-GL1200

8595580546212

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, sticlă-alb

110 €

STRIPE-GL1204

8595580546205

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, sticlă-negru

110 €

P120

8595580552367

Capac pentru rezervoare încastrate, alunox-mat

Sisteme de clătire cu posibilitate de acționare de la distanță

97 €

32 €

MPO10

8595580501952

Buton clătire pneumatică distanță – acţionare manuală, alb, montare: în perete

29 €

MPO11

8595580501969

Buton clătire pneumatică distanță – acţionare manuală, cromat-lucios, montare: în perete

32 €

MPO12

8595580501976

Buton clătire pneumatică distanță – acţionare picior, metal, montare: pe pardoseală

53 €

MPO13

8595580501983

Buton clătire pneumatică distanță – acţionare picior, metal, montare: pe perete

71 €

Gama de senzori
M279S

8595580502409

Antivandal - Clapetă de acţionare Antivandal pentru rezervor încastrat cu senzor, metalic
(alimentare la rețea)

323 €

M279SB

8595580530785

Antivandal - Clapetă de acţionare Antivandal pentru rezervor încastrat cu senzor, metalic
(alimentare acumulator)

352 €

M370S

8595580501709

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, alb (alimentare la rețea)

294 €

M371S

8595580501716

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, cromat–lucios (alimentare la rețea)

299 €

M370SB

8595580530792

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, alb (alimentare acumulator)

323 €

M371SB

8595580530808

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat cu senzor, cromat–lucios (alimentare acumulator)

328 €

ASP3

8595580528225

Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, cromat, 12 V (alimentare la rețea)

133 €

ASP3-B

8595580528256

Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, cromat, 6 V (alimentare cu acumulator)

180 €

ASP3-K

8595580528232

Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, metal, 12 V (alimentare la rețea)

148 €

ASP3-KB

8595580528249

Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, metal, 6 V (alimentare cu acumulator)

185 €

ASP3-KT

8595580541354

Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, acționare manuală, metal, 12 V (alimentare la
rețea)

222 €

ASP3-KBT

8595580541644

Dispozitiv de clătire automata a vasului WC, acționare manuală, metal, 6 V (alimentare cu
acumulator)

267 €

ASP4

8595580529482

Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, cromat, 12 V (alimentare la reţea)

ASP4-B

8595580529499

Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, cromat, 6 V (alimentare cu acumulator)

148 €

ASP4-K

8595580529505

Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, metal, 12 V (alimentare la reţea)

116 €

ASP4-KB

8595580529512

Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, metal, 6 V (alimentare cu acumulator)

155 €

ASP4-KT

8595580541361

Dispozitiv de clătire automată a pisoarului, actionare manuală, metal, 12 V (alimentare la reţea)

184 €

AEZ310

8595580503376

Sursă de alimentare 230V AC/12V DC/10W, IP20

24 €

AEZ311

8595580531416

Sursă de alimentare 230V AC/12V DC/30W, IP20

36 €

AEZ320

8595580500573

Sursă de alimentare 230V AC/12V DC/18W, IP67

28 €

AEZ331

8595580532758

Acumulator pentru clapete de acționare cu senzor

11 €

AEZ340

8595580529741

Încărcător acumulator AEZ331

21 €

97 €

Cadre de montaj pentru obiecte sanitare
A104/1120

8595580551544

Cadru de montaj pentru lavoar

49 €

A104/1200

8594045936322

Cadru de montaj pentru lavoar

49 €

A104A/1120

8595580552671

Cadru de montaj pentru lavoar și baterie

58 €

A104A/1200

8595580500627

Cadru de montaj pentru lavoar și baterie

58 €

A104AVS/1120

8595580552688

Cadru de montaj pentru lavoar si baterie incastrată, cu sifon inclus

81 €

A104AVS/1200

8595580523008

Cadru de montaj pentru lavoar si baterie incastrată, cu sifon inclus

81 €

A104B/1120

8595580552695

Cadru de montaj pentru baterie

48 €

A104B/1200

8595580522902

Cadru de montaj pentru baterie

48 €

A104PB/1120

8595580546540

Cadru de montaj pentru baterie incastrată

47 €

A104/1000

8595580500634

Cadru de montaj pentru lavoar

61 €

A104/850

8595580500641

Cadru de montaj pentru lavoar

61 €

A105/1120

8595580552701

Cadru de montaj pentru bideu

73 €

A105/1200

8594045936568

Cadru de montaj pentru bideu

73 €

A105/1000

8595580500658

Cadru de montaj pentru bideu

92 €

A105/850

8595580500672

Cadru de montaj pentru bideu

92 €

A105/450

8595580500665

Cadru de montaj pentru bideu

87 €

A106/1120

8595580552718

Cadru de montaj pentru suport montare mâner pentru persoane cu handicap

86 €

A106/1200

8595580514617

Cadru de montaj pentru suport montare mâner pentru persoane cu handicap

86 €

A107/1120

8595580552725

Cadru de montaj pentru urinal

64 €

A107/1200

8594045937220

Cadru de montaj pentru urinal

64 €

A107S/1200

8595580500689

Cadru de montaj pentru urinal și senzor

74 €

A108/1300

8595580522735

Cadru de montaj pentru chiuvetă tehnică și baterie

118 €

A108F/1500

8595580540517

Cadru de montaj cu rezervor pentru chiuvete tehnice cu evacuare de DN90/110 și baterie

158 €

A108F/1100

8595580542139

Cadru de montaj cu rezervor pentru chiuvete tehnice cu evacuare de DN90/110 și baterie

151 €

A113/1120

8595580552732

Cadru de montaj pentru vas WC suspendat kombi

97 €

A113/1200

8594045934656

Cadru de montaj pentru vas WC suspendat kombi

97 €

A114/1120

8595580552749

Cadru de montaj pentru vas WC suspendat

85 €

A114/1200

8595580500696

Cadru de montaj pentru vas WC suspendat

85 €

A114S/1200

8595580518585

Cadru de montaj pentru vas WC suspendat și senzor

85 €

A117B

8595580547714

Cadru de montaj pentru baterie în structuri de gips-carton

34 €

A117PB

8595580547721

Cadru de montaj pentru baterie incastrată în structuri de gips-carton

43 €

Mecanisme
Flotoare
A15-1/2"

8594045937923

Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru rezervor WC din ceramică

4€

A15-3/8"

8594045937947

Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru rezervor WC din ceramică

4€

A15P-1/2"

8594045930740

Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru rezervor WC din plastic

4€

A15P-3/8"

8594045938494

Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare laterală, pentru rezervor WC din plastic

4€

A16-1/2"

8594045937961

Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru rezervor WC din ceramică

4€

A16-3/8"

8594045937978

Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru rezervor WC din ceramică

4€

A16P-3/8"

8594045938500

Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru rezervor WC din plastic

4€

A16M-3/8"

8595580551056

Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare laterală, pentru rezervor WC din plastic și rezervor WC
încastrat

4€

A17-1/2"

8594045931600

Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare de jos

4€

A17-3/8"

8594045931617

Flotor WC cu plutitor plastic, alimentare de jos

4€

A18-1/2"

8594045931624

Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare de jos

5€

A18-3/8"

8594045931631

Flotor WC cu plutitor alamă, alimentare de jos

5€

Mecanisme de clătire

A2000

8594045930085

Mecanism de clătire pentru WC cu buton STOP simplă acţionare

7€

A05

8594045934250

Mecanism de clătire pentru WC, cu buton STOP simplă acţionare

8€

A08A

8595580532772

Mecanism de clătire WC cu buton dublă acţionare

A02

8594045930115

Mecanism de clătire pentru rezervor WC montat la semi-înălțime

5€

A03

8594045930122

Mecanism de clătire pentru rezervor WC montat la înălțime

5€

A03A

8594045934120

Mecanism de clătire pentru rezervor WC montat la înălțime

5€

A06

8594045936803

Mecanism de clătire pentru rezervor WC încastrat

7€

A06E

8595580511258

Mecanism de clătire pentru rezervor WC încastrat ECOLOGY

8€

A06/850

8595580504571

Mecanism de clătire pentru rezervor WC încastrat cu înăltime redusă 850 mm

7€

A07

8594045936810

Mecanism de clătire pentru rezervor aparent A93, montat la semi-înălțime

7€

A09A

8595580519810

Mecanism de clătire pentru rezervor încastrat Slim

7€

A09B

8595580506988

Mecanism de clătire pentru rezervor încastrat Slim

7€

V0015-ND

8595580536985

Garnitură 64×30×2

0€

10 €

Rezervoare WC din plastic
A93-1/2"

8594045931051

Rezervor cu acţionare dublă ALCA UNI DUAL

20 €

A93-3/8"

8595580501280

Rezervor cu acţionare dublă ALCA UNI DUAL

20 €

A94-1/2"

8594045936827

Rezervor cu acţionare simplă ALCA UNI START/STOP

19 €

A94-3/8"

8595580542962

Rezervor cu acţionare simplă ALCA UNI START/STOP

19 €

A95

8594045933413

Ţeavă pentru rezervor înaltime DN32 + inserţie pliată

5€

A950

8594045938173

Ţeavă pentru rezervor înaltime DN35

4€

Seturi flotor și mecanism
SA2000-1/2"

8594045930238

Set mecanism WC cu acţionare simplă

10 €

SA2000-3/8"

8594045930245

Set mecanism WC cu acţionare simplă

10 €

SA2000K-1/2"

8594045936261

Set mecanism WC cu acţionare simplă

12 €

SA2000K-3/8"

8594045936278

Set mecanism WC cu acţionare simplă

12 €

SA2000S-1/2"

8594045930528

Set mecanism WC cu acţionare simplă

12 €

SA2000S-3/8"

8595580515492

Set mecanism WC cu acţionare simplă

12 €

SA2000SK-1/2"

8594045936247

Set mecanism WC cu acţionare simplă

13 €

SA2000SK-3/8"

8594045930535

Set mecanism WC cu acţionare simplă

13 €

SA08A-1/2"

8595580532796

Set mecanism WC cu acţionare dublă

14 €

SA08A-3/8"

8595580532802

Set mecanism WC cu acţionare dublă

14 €

SA08AK-1/2"

8595580532819

Set mecanism WC cu acţionare dublă

15 €

SA08AK-3/8"

8595580532826

Set mecanism WC cu acţionare dublă

15 €

SA08AS-1/2"

8595580532833

Set mecanism WC cu acţionare dublă

14 €

SA08AS-3/8"

8595580532840

Set mecanism WC cu acţionare dublă

14 €

SA08ASK-1/2"

8595580532857

Set mecanism WC cu acţionare dublă

15 €

SA08ASK-3/8"

8595580532864

Set mecanism WC cu acţionare dublă

15 €

Mecanisme – accesorii
V0018-ND

8595580537043

Acoperitoare buton (A2000)

1€

P0014-ND

8595508053501

Set buton de acționare complet cromat (A05)

2€

V0011-ND

8594045930276

Set buton de acționare complet cromat (A2000)

2€

V0296-ND

8595580534844

Set buton de acționare complet cromat (A08A)

3€

N0020-ND

8595580533878

Capac cromat

0€

Capace WC
Capace WC Antibacterial
A60

8594045930733

Capac WC Antibacterial

7€

P0009B-ND

8595580548759

Set fixare pentru A60

2€

Capace WC Duroplast
A601

8595580537753

Capac WC Duroplast

18 €

A601 BAHAMA

8595580540524

Capac WC Duroplast

21 €

A601 PERGAMON

8595580540425

Capac WC Duroplast

21 €

A601 PISTACHIO

8595580540432

Capac WC Duroplast

25 €

P096

8595580537807

Set fixare pentru A601

4€

A602

8595580537814

Capac WC universal, Duroplast

20 €

A603

8595580537821

Capac WC universal cu insert, Duroplast

25 €

P102

8595580537852

Capac WC – adaptor

5€

P105

8595580547196

Set fixare cu montaj de sus, capac din oțel inoxidabil

7€

P105B

8595580548957

Set fixare cu montaj de sus, capac din plastic

6€

P106

8595580547202

Set fixare cu montaj de jos, capac din oțel inoxidabil

6€

P106B

8595580548964

Set fixare cu montaj de jos, capac din plastic

6€

P113

8595580548940

Diblu pentru montarea capacului WC

3€

Capace WC Duroplast SOFTCLOSE
A604

8595580539665

Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast

21 €

A604 BAHAMA

8595580541477

Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast

24 €

A604 PERGAMON

8595580541484

Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast

24 €

A604 PISTACHIO

8595580541491

Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast

28 €

A604 FLOWER

8595580541521

Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast

36 €

A604 SHELL

8595580541545

Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast

36 €

A604 ZEN

8595580541538

Capac WC SOFTCLOSE universal, Duroplast

36 €

A606

8595580544065

Capac WC universal SOFTCLOSE cu insert, Duroplast

25 €

A64SLIM

8595580544355

Capac WC SLIM SOFTCLOSE, Duroplast

36 €

A66

8594045938852

Capac WC SOFTCLOSE, Duroplast

32 €

A67

8594045938869

Capac WC SOFTCLOSE, Duroplast

32 €

A67SLIM

8595580544362

Capac WC SLIM SOFTCLOSE, Duroplast

37 €

A674S

8595580548742

Capac WC SOFTCLOSE, Duroplast

21 €

Z0137B-ND

8595580545390

Set fixare pentru A64, A65, A66, A67

8€

Z0952-ND

8595580546380

Set fixare pentru A64SLIM, A67SLIM

8€

Capace WC Basic
A68

8594045936117

Capac WC – insert

4€

A3550

8594045930795

Capac WC

4€

A3551

8594045933741

Capac WC

4€

A3553

8594045931532

Capac WC

5€

Canale de scurgere pentru duş
Canale de scurgere liniare pentru duş Antivandal
APZ11-300L

8595580545420

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

96 €

APZ11-300M

8595580545437

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

96 €

APZ11-550L

8595580529789

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

129 €

APZ11-550M

8595580529758

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

129 €

APZ11-650L

8595580529864

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

136 €

APZ11-650M

8595580529857

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

136 €

APZ11-750L

8595580529895

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

143 €

APZ11-750M

8595580529901

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

143 €

APZ11-850L

8595580529932

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

150 €

APZ11-850M

8595580529949

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

150 €

APZ11-950L

8595580529970

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

157 €

APZ11-950M

8595580529987

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

157 €

APZ11-1050L

8595580530013

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

165 €

APZ11-1050M

8595580530020

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

165 €

APZ11-1150L

8595580530068

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

174 €

APZ11-1150M

8595580530082

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

174 €

APZ111-300L

8595580545574

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

96 €

APZ111-300M

8595580545581

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

96 €

APZ111-550L

8595580529826

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

129 €

APZ111-550M

8595580529819

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

129 €

APZ111-650L

8595580530105

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

136 €

APZ111-650M

8595580530112

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

136 €

APZ111-750L

8595580530143

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

143 €

APZ111-750M

8595580530150

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

143 €

APZ111-850L

8595580530181

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

150 €

APZ111-850M

8595580530198

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

150 €

APZ111-950L

8595580530228

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

157 €

APZ111-950M

8595580530235

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

157 €

APZ111-1050L

8595580530266

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

165 €

APZ111-1050M

8595580530273

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

165 €

APZ111-1150L

8595580530303

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

174 €

APZ111-1150M

8595580530310

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar

174 €

APZ1011-300L

8595580545406

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

96 €

APZ1011-300M

8595580545413

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

96 €

APZ1011-550L

8595580541019

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

129 €

APZ1011-550M

8595580541026

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

129 €

APZ1011-650L

8595580540999

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

136 €

APZ1011-650M

8595580541002

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

136 €

APZ1011-750L

8595580540975

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

143 €

APZ1011-750M

8595580540982

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

143 €

APZ1011-850L

8595580540951

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

150 €

APZ1011-850M

8595580540968

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

150 €

APZ1011-950L

8595580540937

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

157 €

APZ1011-950M

8595580540944

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

157 €

APZ1011-1050L

8595580540913

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

165 €

APZ1011-1050M

8595580540920

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

165 €

APZ1011-1150L

8595580540890

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

174 €

APZ1011-1150M

8595580540906

Antivandal - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

174 €

APZ1111-300L

8595580545567

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

96 €

APZ1111-300M

8595580545598

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

96 €

APZ1111-550L

8595580540876

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

129 €

APZ1111-550M

8595580540883

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

129 €

APZ1111-650L

8595580540852

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

136 €

APZ1111-650M

8595580540869

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

136 €

APZ1111-750L

8595580540838

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

143 €

APZ1111-750M

8595580540845

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

143 €

APZ1111-850L

8595580540814

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

150 €

APZ1111-850M

8595580540821

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

150 €

APZ1111-950L

8595580540791

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

157 €

APZ1111-950M

8595580540807

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

157 €

APZ1111-1050L

8595580540777

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

165 €

APZ1111-1050M

8595580540784

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

165 €

APZ1111-1150L

8595580540753

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

174 €

APZ1111-1150M

8595580540760

Antivandal Low - Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală

174 €

Canale de scurgere liniare pentru duş din plastic
APZ8-550M

8595580538958

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

61 €

APZ8-650M

8595580538941

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

69 €

APZ8-750M

8595580537395

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

77 €

APZ8-850M

8595580537418

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

85 €

APZ8-950M

8595580537401

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

94 €

APZ9-550M

8595580538965

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

61 €

APZ9-650M

8595580538972

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

69 €

APZ9-750M

8595580537425

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

77 €

APZ9-850M

8595580537432

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

85 €

APZ9-950M

8595580537685

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

94 €

APZ10-550M

8595580538989

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

61 €

APZ10-650M

8595580538996

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

69 €

APZ10-750M

8595580537456

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

77 €

APZ10-850M

8595580537463

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

85 €

APZ10-950M

8595580537470

Simple - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat

94 €

APZ12-750

8595580541033

Optimal - Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru
încastrarea plăcilor ceramice

50 €

APZ12-850

8595580541040

Optimal - Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru
încastrarea plăcilor ceramice

55 €

APZ12-950

8595580541057

Optimal - Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru
încastrarea plăcilor ceramice

60 €

APZ12-1050

8595580541064

Optimal - Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau suport pentru
încastrarea plăcilor ceramice

66 €

APZ22-750

8595580554620

Optimal - Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil pentru grătar perforat sau
suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

86 €

APZ22-850

8595580554637

Optimal - Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil pentru grătar perforat sau
suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

90 €

APZ22-950

8595580554644

Optimal - Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil pentru grătar perforat sau
suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

95 €

Canale de scurgere liniare pentru duş
APZ1-300

8594045939194

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

72 €

APZ1-550

8594045939200

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

114 €

APZ1-650

8594045932928

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

121 €

APZ1-750

8594045932935

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

129 €

APZ1-850

8594045932942

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

135 €

APZ1-950

8594045932959

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

143 €

APZ1-1050

8594045932966

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

152 €

APZ1-1150

8594045939897

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

161 €

APZ1-1450

8595580547110

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

155 €

APZ101-300

8595580510060

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

72 €

APZ101-550

8595580504137

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

114 €

APZ101-650

8595580504144

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

121 €

APZ101-750

8595580504151

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

129 €

APZ101-850

8595580504168

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

135 €

APZ101-950

8595580504175

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

143 €

APZ101-1050

8595580504182

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

152 €

APZ101-1150

8595580504199

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

161 €

APZ101-1450

8595580550844

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)

155 €

APZ1001-300

8595580527235

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

72 €

APZ1001-550

8595580527242

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

114 €

APZ1001-650

8595580527259

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

121 €

APZ1001-750

8595580527266

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

129 €

APZ1001-850

8595580527273

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

135 €

APZ1001-950

8595580527280

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

143 €

APZ1001-1050

8595580527297

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

152 €

APZ1001-1150

8595580527303

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

161 €

APZ1101-300

8595580527310

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

72 €

APZ1101-550

8595580527327

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

114 €

APZ1101-650

8595580527334

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

121 €

APZ1101-750

8595580527341

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

129 €

APZ1101-850

8595580527358

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

135 €

APZ1101-950

8595580527365

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

143 €

APZ1101-1050

8595580527372

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

152 €

APZ1101-1150

8595580527389

Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală (grătarul
nu este inclus)

161 €

APZ4-550

8594045939958

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid (grătarul nu este inclus)

133 €

APZ4-650

8594045939965

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid (grătarul nu este inclus)

140 €

APZ4-750

8594045939972

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid (grătarul nu este inclus)

149 €

APZ4-850

8594045939989

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid (grătarul nu este inclus)

157 €

APZ4-950

8594045939996

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid (grătarul nu este inclus)

166 €

APZ4-1050

8595580500016

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid (grătarul nu este inclus)

175 €

APZ4-1150

8595580500023

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid (grătarul nu este inclus)

186 €

APZ104-550

8595580505875

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)

133 €

APZ104-650

8595580505899

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)

140 €

APZ104-750

8595580505912

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)

149 €

APZ104-850

8595580505936

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)

157 €

APZ104-950

8595580505950

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)

166 €

APZ104-1050

8595580505837

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)

175 €

APZ104-1150

8595580505851

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)

186 €

APZ1004-550

8595580527396

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

133 €

APZ1004-650

8595580527402

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

140 €

APZ1004-750

8595580527419

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

149 €

APZ1004-850

8595580527426

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

157 €

APZ1004-950

8595580527433

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

166 €

APZ1004-1050

8595580527440

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

175 €

APZ1004-1150

8595580527457

Flexible - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine ajustabilă
faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

186 €

APZ1104-550

8595580527464

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

133 €

APZ1104-650

8595580527471

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

140 €

APZ1104-750

8595580527488

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

149 €

APZ1104-850

8595580527495

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

157 €

APZ1104-950

8595580527501

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

166 €

APZ1104-1050

8595580527518

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

175 €

APZ1104-1150

8595580527525

Flexible Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat şi margine
ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

186 €

APZ6-300

8595580511753

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

95 €

APZ6-550

8595580505431

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

112 €

APZ6-650

8595580505455

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

119 €

APZ6-750

8595580505479

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

127 €

APZ6-850

8595580505493

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

133 €

APZ6-950

8595580505516

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

141 €

APZ6-1050

8595580505394

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

149 €

APZ6-1150

8595580505417

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

158 €

APZ106-300

8595580511760

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

95 €

APZ106-550

8595580505158

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

112 €

APZ106-650

8595580505172

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

119 €

APZ106-750

8595580505196

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

127 €

APZ106-850

8595580505219

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

133 €

APZ106-950

8595580505233

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

141 €

APZ106-1050

8595580505110

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

149 €

APZ106-1150

8595580505134

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus)

158 €

APZ1006-300

8595580527532

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

95 €

APZ1006-550

8595580527549

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

112 €

APZ1006-650

8595580527556

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

119 €

APZ1006-750

8595580527563

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

127 €

APZ1006-850

8595580527570

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

133 €

APZ1006-950

8595580527587

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

141 €

APZ1006-1050

8595580527594

Professional - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

149 €

APZ1006-1150

8595580527600

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală (grătarul nu este
inclus)

158 €

APZ1106-300

8595580527617

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

95 €

APZ1106-550

8595580527648

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

112 €

APZ1106-650

8595580527655

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

119 €

APZ1106-750

8595580527662

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

127 €

APZ1106-850

8595580527679

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

133 €

APZ1106-950

8595580527686

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

141 €

APZ1106-1050

8595580527631

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

149 €

APZ1106-1150

8595580527624

Professional Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)

158 €

APZ13-750

8595580551513

Modular - Canal de scurgere pentru duş (grătarul și sifonul nu sunt incluse)

92 €

APZ13-850

8595580551520

Modular - Canal de scurgere pentru duş (grătarul și sifonul nu sunt incluse)

97 €

APZ13-950

8595580551537

Modular - Canal de scurgere pentru duş (grătarul și sifonul nu sunt incluse)

103 €

APZ-S6

8595580551599

Sifon extra-low DN40 și set de suporți reglabili

15 €

APZ-S9

8595580551605

Sifon low DN50 și set de suporți reglabili

15 €

APZ-S12

8595580551612

Sifon DN50 și set de suporți reglabili

15 €

APZ16-300

8595580553012

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

94 €

APZ16-550

8595580553029

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

121 €

APZ16-650

8595580553036

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

129 €

APZ16-750

8595580553043

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

137 €

APZ16-850

8595580553050

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

144 €

APZ16-950

8595580553067

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

152 €

APZ16-1050

8595580553074

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

161 €

APZ16-1150

8595580553081

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

171 €

APZ116-300

8595580553098

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

94 €

APZ116-550

8595580553104

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

121 €

APZ116-650

8595580553111

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

129 €

APZ116-750

8595580553128

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

137 €

APZ116-850

8595580553135

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

144 €

APZ116-950

8595580553142

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

152 €

APZ116-1050

8595580553159

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

161 €

APZ116-1150

8595580553166

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid
(grătarul nu este inclus)

171 €

APZ1016-300

8595580553173

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

94 €

APZ1016-550

8595580553180

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

121 €

APZ1016-650

8595580553197

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

129 €

APZ1016-750

8595580553203

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

137 €

APZ1016-850

8595580553210

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

144 €

APZ1016-950

8595580553227

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

152 €

APZ1016-1050

8595580553234

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

161 €

APZ1016-1150

8595580553241

Wall - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid, ieșire
verticală (grătarul nu este inclus)

171 €

APZ1116-300

8595580553258

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

94 €

APZ1116-550

8595580553265

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

121 €

APZ1116-650

8595580553272

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

129 €

APZ1116-750

8595580553289

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

137 €

APZ1116-850

8595580553296

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

144 €

APZ1116-950

8595580553302

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

152 €

APZ1116-1050

8595580553319

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

161 €

APZ1116-1150

8595580553326

Wall Low - Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi margine faţă de zid,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)

171 €

APZ2001-300

8595580530990

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

55 €

APZ2001-550

8595580506964

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

67 €

APZ2001-650

8595580507695

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

71 €

APZ2001-750

8595580507718

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

75 €

APZ2001-850

8595580507732

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

79 €

APZ2001-950

8595580507756

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

84 €

APZ2001-1050

8595580508197

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

88 €

APZ2001-1150

8595580511234

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu este inclus)

94 €

Sisteme de scurgere
APZ5-EDEN-650

8595580500030

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-lucios

442 €

APZ5-EDEN-750

8595580500047

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-lucios

474 €

APZ5-EDEN-850

8595580500054

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-lucios

499 €

APZ5-EDEN-950

8595580500061

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-lucios

524 €

APZ5-EDEN-1050

8595580500078

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-lucios

552 €

APZ5-SHADE-650

8595580500085

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-mat

500 €

APZ5-SHADE-750

8595580500092

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-mat

535 €

APZ5-SHADE-850

8595580500108

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-mat

563 €

APZ5-SHADE-950

8595580500115

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-mat

592 €

APZ5-SHADE-1050

8595580500122

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel inoxidabil-mat

623 €

APZ5-TWIN-650

8595580500139

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru încastrarea plăcilor ceramice

442 €

APZ5-TWIN-750

8595580500146

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru încastrarea plăcilor ceramice

474 €

APZ5-TWIN-850

8595580500153

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru încastrarea plăcilor ceramice

499 €

APZ5-TWIN-950

8595580500160

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru încastrarea plăcilor ceramice

524 €

APZ5-TWIN-1050

8595580522629

Spa - Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru încastrarea plăcilor ceramice

552 €

AEZ120-650

8595580502515

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, alb

157 €

AEZ120-750

8595580502522

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, alb

160 €

AEZ120-850

8595580502539

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, alb

163 €

AEZ120-950

8595580502546

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, alb

166 €

AEZ120-1050

8595580502508

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, alb

169 €

AEZ121-650

8595580502560

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, albastru

157 €

AEZ121-750

8595580502577

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, albastru

160 €

AEZ121-850

8595580502584

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, albastru

163 €

AEZ121-950

8595580502591

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, albastru

166 €

AEZ121-1050

8595580502553

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, albastru

169 €

AEZ122-650

8595580502614

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, verde

157 €

AEZ122-750

8595580502621

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, verde

160 €

AEZ122-850

8595580502638

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, verde

163 €

AEZ122-950

8595580502645

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, verde

166 €

AEZ122-1050

8595580502607

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, verde

169 €

AEZ123-650

8595580502669

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, roșu

157 €

AEZ123-750

8595580502676

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, roșu

160 €

AEZ123-850

8595580502683

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, roșu

163 €

AEZ123-950

8595580502690

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, roșu

166 €

AEZ123-1050

8595580502652

ALCA LIGHT – Iluminare APZ5 Spa, roșu

169 €

AEZ124-650

8595580502485

ALCA LIGHT – Iluminare pentru rigola APZ5 Spa, rainbow

207 €

AEZ124-750

8595580502492

ALCA LIGHT – Iluminare pentru rigola APZ5 Spa, rainbow

213 €

AEZ124-850

8595580500603

ALCA LIGHT – Iluminare pentru rigola APZ5 Spa, rainbow

219 €

AEZ124-950

8595580500597

ALCA LIGHT – Iluminare pentru rigola APZ5 Spa, rainbow

226 €

AEZ124-1050

8595580500580

ALCA LIGHT – Iluminare pentru rigola APZ5 Spa, rainbow

232 €

Canale de scurgere de colț pentru duş
ARZ1

8595580500238

Canal de scurgere de colţ pentru duş fără margine pentru grătar perforat

151 €

Canale de scurgere – accesorii

0€

AHP80

8595580507831

Membrană hidroizolaţie – lungime 1200 mm

4€

P095

8595580532741

Set sifoane de miros pentru rigole de duș ALCA

6€

Grătare preaplin piscine

0€

AP1-195

8595580504991

Grătar preaplin pentru piscină fără finisaj anti-alunecare

163 €

AP1-245

8595580505011

Grătar preaplin pentru piscină fără finisaj anti-alunecare

176 €

AP1-295

8595580505035

Grătar preaplin pentru piscină fără finisaj anti-alunecare

188 €

AP2-195

8595580505059

Grătar preaplin pentru piscină fără finisaj anti-alunecare

201 €

AP2-245

8595580505073

Grătar preaplin pentru piscină fără finisaj anti-alunecare

213 €

AP2-295

8595580505097

Grătar preaplin pentru piscină fără finisaj anti-alunecare

226 €

AP3-195

8595580504717

Grătar preaplin pentru piscina cu finisaj anti-alunecare

197 €

AP3-245

8595580504724

Grătar preaplin pentru piscina cu finisaj anti-alunecare

212 €

AP3-295

8595580504731

Grătar preaplin pentru piscina cu finisaj anti-alunecare

226 €

AP4-195

8595580504748

Grătar preaplin pentru piscina cu finisaj anti-alunecare

241 €

AP4-245

8595580504755

Grătar preaplin pentru piscina cu finisaj anti-alunecare

256 €

AP4-295

8595580504762

Grătar preaplin pentru piscina cu finisaj anti-alunecare

271 €

AP1-195-R

8595580542405

Grătar preaplin pentru piscină curbat fără finisaj anti-alunecare

212 €

AP1-245-R

8595580542412

Grătar preaplin pentru piscină curbat fără finisaj anti-alunecare

228 €

AP1-295-R

8595580542429

Grătar preaplin pentru piscină curbat fără finisaj anti-alunecare

243 €

AP2-195-R

8595580542436

Grătar preaplin pentru piscină curbat fără finisaj anti-alunecare

261 €

AP2-245-R

8595580542443

Grătar preaplin pentru piscină curbat fără finisaj anti-alunecare

277 €

AP2-295-R

8595580542450

Grătar preaplin pentru piscină curbat fără finisaj anti-alunecare

293 €

AP3-195-R

8595580542498

Grătar preaplin pentru piscină curbat cu finisaj anti-alunecare

255 €

AP3-245-R

8595580542504

Grătar preaplin pentru piscină curbat cu finisaj anti-alunecare

275 €

AP3-295-R

8595580542511

Grătar preaplin pentru piscină curbat cu finisaj anti-alunecare

294 €

AP4-195-R

8595580542481

Grătar preaplin pentru piscină curbat cu finisaj anti-alunecare

313 €

AP4-245-R

8595580542474

Grătar preaplin pentru piscină curbat cu finisaj anti-alunecare

333 €

AP4-295-R

8595580542467

Grătar preaplin pentru piscină curbat cu finisaj anti-alunecare

352 €

Profile din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate
APZ901M/1000

8595580502799

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, stânga

20 €

APZ901M/1200

8595580502850

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, stânga

24 €

APZ902M/1000

8595580502805

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, dreapta

20 €

APZ902M/1200

8595580502867

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, dreapta

24 €

APZ903M/1000

8595580502812

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, stânga

20 €

APZ903M/1200

8595580502874

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, stânga

24 €

APZ904M/1000

8595580502829

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, dreapta

20 €

APZ904M/1200

8595580502881

Profil din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate, dreapta

24 €

APZ905M/1000

8595580528812

Profile din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate pentru montaj central

20 €

APZ905M/1200

8595580528829

Profile din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate pentru montaj central

24 €

APZ906M/1000

8595580528836

Profile din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate pentru montaj central

20 €

APZ906M/1200

8595580528843

Profile din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate pentru montaj central

24 €

Grătare pentru canale de scurgere

0€

LINE-300L

8594045939255

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

18 €

LINE-300M

8594045939262

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

18 €

LINE-550L

8594045939279

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

LINE-550M

8594045939286

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

LINE-650L

8594045932003

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

LINE-650M

8594045932027

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

LINE-750L

8594045932034

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

32 €

LINE-750M

8594045932041

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

32 €

LINE-850L

8594045932058

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

34 €

LINE-850M

8594045932065

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

LINE-950L

8594045932072

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

36 €

LINE-950M

8594045932089

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

LINE-1050L

8594045932096

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

LINE-1050M

8594045932126

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

LINE-1150L

8594045939477

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

39 €

LINE-1150M

8594045939484

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

39 €

LINE-1450L

8595580547080

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

LINE-1450M

8595580547073

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

PURE-300L

8595580502195

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

18 €

PURE-300M

8595580500443

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

18 €

PURE-550L

8594045939293

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

PURE-550M

8594045939491

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

PURE-650L

8594045932133

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

PURE-650M

8594045932171

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

PURE-750L

8594045932188

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

32 €

PURE-750M

8594045932256

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

32 €

PURE-850L

8594045932263

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

34 €

PURE-850M

8594045932270

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

PURE-950L

8594045932287

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

36 €

PURE-950M

8594045932294

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

PURE-1050L

8594045932300

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

PURE-1050M

8594045932317

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

PURE-1150L

8594045939507

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

39 €

PURE-1150M

8594045939514

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

39 €

PURE-1450L

8595580547059

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

PURE-1450M

8595580547066

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

CUBE-300L

8595580501433

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

18 €

CUBE-300M

8595580501440

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

18 €

CUBE-550L

8594045939545

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

CUBE-550M

8594045939552

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

CUBE-650L

8594045932324

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

CUBE-650M

8594045932331

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

CUBE-750L

8594045932355

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

32 €

CUBE-750M

8594045932362

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

32 €

CUBE-850L

8594045932393

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

34 €

CUBE-850M

8594045932409

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

CUBE-950L

8594045932560

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

36 €

CUBE-950M

8594045932577

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

CUBE-1050L

8594045932584

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

CUBE-1050M

8594045932591

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

CUBE-1150L

8594045939521

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

39 €

CUBE-1150M

8594045939538

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

39 €

HOPE-300L

8595580542979

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

18 €

HOPE-300M

8595580542986

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

18 €

HOPE-550L

8594045939569

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

HOPE-550M

8594045939576

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

HOPE-650L

8594045932607

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

HOPE-650M

8594045932614

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

HOPE-750L

8594045932621

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

32 €

HOPE-750M

8594045932638

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

32 €

HOPE-850L

8594045932645

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

34 €

HOPE-850M

8594045932652

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

HOPE-950L

8594045932669

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

36 €

HOPE-950M

8594045932676

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

HOPE-1050L

8594045932683

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

HOPE-1050M

8594045932690

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

HOPE-1150L

8594045939583

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

39 €

HOPE-1150M

8594045939590

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

39 €

BUBLE-300L

8595580501419

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

18 €

BUBLE-300M

8595580501426

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

18 €

BUBLE-550L

8594045939606

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

BUBLE-550M

8594045939613

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

BUBLE-650L

8594045939620

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

BUBLE-650M

8594045939637

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

BUBLE-750L

8594045939446

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

32 €

BUBLE-750M

8594045939651

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

32 €

BUBLE-850L

8594045939668

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

34 €

BUBLE-850M

8594045939675

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

BUBLE-950L

8594045939682

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

36 €

BUBLE-950M

8594045939699

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

BUBLE-1050L

8594045939705

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

BUBLE-1050M

8594045939712

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

BUBLE-1150L

8594045939729

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

39 €

BUBLE-1150M

8594045939736

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

39 €

BUBLE-1450L

8595580547103

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

BUBLE-1450M

8595580547097

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

DREAM-300L

8595580501457

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

18 €

DREAM-300M

8595580501464

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

18 €

DREAM-550L

8594045939743

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

DREAM-550M

8594045939750

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

DREAM-650L

8594045932706

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

DREAM-650M

8594045932713

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

DREAM-750L

8594045932720

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

32 €

DREAM-750M

8594045932737

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

32 €

DREAM-850L

8594045932744

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

34 €

DREAM-850M

8594045932751

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

DREAM-950L

8594045932768

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

36 €

DREAM-950M

8594045932775

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

DREAM-1050L

8594045932782

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

37 €

DREAM-1050M

8594045932805

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

DREAM-1150L

8594045939767

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

39 €

DREAM-1150M

8594045939774

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

39 €

TILE-750

8595580542993

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

35 €

TILE-850

8595580543006

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

37 €

TILE-950

8595580543013

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

40 €

TILE-1050

8595580543020

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

42 €

SOLID-750M

8595580548797

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

32 €

SOLID-850M

8595580548803

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

SOLID-950M

8595580548810

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

SOLID-1050M

8595580548827

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

37 €

DESIGN-300LN

8595580511715

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

23 €

DESIGN-300MN

8595580511739

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

23 €

DESIGN-550LN

8595580506056

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

34 €

DESIGN-550MN

8595580506070

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

34 €

DESIGN-650LN

8595580506094

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

36 €

DESIGN-650MN

8595580506117

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

36 €

DESIGN-750LN

8595580506131

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

38 €

DESIGN-750MN

8595580506155

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

38 €

DESIGN-850LN

8595580506179

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

40 €

DESIGN-850MN

8595580506193

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

40 €

DESIGN-950LN

8595580506216

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

42 €

DESIGN-950MN

8595580506230

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

42 €

DESIGN-1050LN

8595580505974

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

44 €

DESIGN-1050MN

8595580505998

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

44 €

DESIGN-1150LN

8595580506018

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

45 €

DESIGN-1150MN

8595580506032

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

45 €

DESIGN-300ANTIC

8595580541286

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

32 €

DESIGN-550ANTIC

8595580539726

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

47 €

DESIGN-650ANTIC

8595580539733

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

51 €

DESIGN-750ANTIC

8595580539740

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

53 €

DESIGN-850ANTIC

8595580539757

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

56 €

DESIGN-950ANTIC

8595580539764

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

59 €

DESIGN-1050ANTIC

8595580539771

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

62 €

DESIGN-1150ANTIC

8595580539788

Grătar pentru canal de scurgere, bronz-antic

65 €

POSH-300MN

8595580514624

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

67 €

POSH-550MN

8595580512514

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

95 €

POSH-650MN

8595580512521

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

102 €

POSH-750MN

8595580512538

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

108 €

POSH-850MN

8595580512545

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

114 €

POSH-950MN

8595580512552

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

119 €

POSH-1050MN

8595580512569

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

125 €

POSH-1150MN

8595580512576

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

131 €

FLOOR-300

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

22 €

FLOOR-550

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

35 €

FLOOR-650

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

37 €

FLOOR-750

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

39 €

FLOOR-850

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

41 €

FLOOR-950

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

43 €

FLOOR-1050

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

45 €

FLOOR-1150

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

47 €

GL1200-300

8595580526993

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

47 €

GL1200-550

8595580507855

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

76 €

GL1200-650

8595580507879

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

77 €

GL1200-750

8595580507893

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

79 €

GL1200-850

8595580507916

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

80 €

GL1200-950

8595580507930

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

82 €

GL1200-1050

8595580507954

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

84 €

GL1200-1150

8595580507978

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-alb

85 €

GL1202-300

8595580527013

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

47 €

GL1202-550

8595580507992

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

76 €

GL1202-650

8595580508012

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

77 €

GL1202-750

8595580508036

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

79 €

GL1202-850

8595580508050

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

80 €

GL1202-950

8595580508074

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

82 €

GL1202-1050

8595580508098

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

84 €

GL1202-1150

8595580508111

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-verde

85 €

GL1204-300

8595580527044

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

47 €

GL1204-550

8595580508456

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

76 €

GL1204-650

8595580508470

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

77 €

GL1204-750

8595580508500

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

79 €

GL1204-850

8595580508562

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

80 €

GL1204-950

8595580508586

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

82 €

GL1204-1050

8595580508609

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

84 €

GL1204-1150

8595580508678

GLASS – Grătar pentru canal de scurgere, sticlă-negru

85 €

MI1200-300

8595580526931

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

53 €

MI1200-550

8595580508982

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

85 €

MI1200-650

8595580509002

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

92 €

MI1200-750

8595580509033

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

97 €

MI1200-850

8595580509064

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

102 €

MI1200-950

8595580509095

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

107 €

MI1200-1050

8595580509118

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

112 €

MI1200-1150

8595580509149

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-alb

117 €

MI1205-300

8595580526955

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

53 €

MI1205-550

8595580509200

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

85 €

MI1205-650

8595580509231

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

92 €

MI1205-750

8595580509255

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

97 €

MI1205-850

8595580509293

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

102 €

MI1205-950

8595580509385

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

107 €

MI1205-1050

8595580509446

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

112 €

MI1205-1150

8595580509477

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-negru

117 €

MI1206-300

8595580526962

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

53 €

MI1206-550

8595580509491

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

85 €

MI1206-650

8595580509514

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

92 €

MI1206-750

8595580509538

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

97 €

MI1206-850

8595580509552

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

102 €

MI1206-950

8595580509576

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

107 €

MI1206-1050

8595580509590

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

112 €

MI1206-1150

8595580509613

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-nisip

117 €

MI1207-300

8595580526979

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

53 €

MI1207-550

8595580509637

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

85 €

MI1207-650

8595580509651

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

92 €

MI1207-750

8595580509675

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

97 €

MI1207-850

8595580509699

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

102 €

MI1207-950

8595580509712

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

107 €

MI1207-1050

8595580509828

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

112 €

MI1207-1150

8595580509897

MINERAL – Grătar pentru canal de scurgere, piatră sintetică-Granit

117 €

MP1200-750

8595580510053

121 €

MP1205-750

8595580510329

121 €

MP1207-750

8595580511135

121 €

MP1206-750

8595580510831

121 €

LIFE

8595580520809

Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat

91 €

GRACE

8595580520823

Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat

91 €

TIME

8595580520816

Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat

91 €

VIEW

8595580520847

Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat

91 €

TRITON

8595580520830

Grătar pentru canal de scurgere de colţ, oţel inoxidabil-mat

91 €

CODE-750L

8595580551933

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

28 €

CODE-750M

8595580551957

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

28 €

CODE-850L

8595580551971

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

CODE-850M

8595580551995

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

CODE-950L

8595580552015

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

CODE-950M

8595580552039

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

ROUTE-750L

8595580551803

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

28 €

ROUTE-750M

8595580551827

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

28 €

ROUTE-850L

8595580551841

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

ROUTE-850M

8595580551872

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

ROUTE-950L

8595580551896

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

ROUTE-950M

8595580551919

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

SMILE-750L

8595580551681

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

28 €

SMILE-750M

8595580551704

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

28 €

SMILE-850L

8595580551728

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

SMILE-850M

8595580551742

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

SMILE-950L

8595580551766

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

SMILE-950M

8595580551780

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

ZIP-750L

8595580552053

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

28 €

ZIP-750M

8595580552077

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

28 €

ZIP-850L

8595580552091

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

29 €

ZIP-850M

8595580552114

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

29 €

ZIP-950L

8595580552138

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-lucios

31 €

ZIP-950M

8595580552152

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

31 €

STREAM-750M

8595580553890

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

54 €

STREAM-850M

8595580553906

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

61 €

STREAM-950M

8595580553913

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

67 €

INSERT-750

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

39 €

INSERT-850

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

41 €

INSERT-950

0

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

43 €

SPACE-750M

8595580552190

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

38 €

SPACE-850M

8595580552237

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

40 €

SPACE-950M

8595580552275

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

42 €

GAP-300M

8595580553838

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

35 €

GAP-550M

8595580553845

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

42 €

GAP-650M

8595580553852

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

47 €

GAP-750M

8595580553869

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

52 €

GAP-850M

8595580553876

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

57 €

GAP-950M

8595580553883

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

62 €

GAP-1050M

8595580553814

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

67 €

GAP-1150M

8595580553821

Grătar pentru canal de scurgere, oţel inoxidabil-mat

72 €

Canale de scurgere industriale
Canale de scurgere industriale
APR1-1150

8595580542528

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI 304

238 €

APR1-1250

8595580542689

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI 316L

278 €

APR1-1151

8595580542535

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI 304

261 €

APR1-1251

8595580542696

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI 316L

306 €

APR1-1152

8595580542542

Sifon industrial cu două racorduri din oțel inoxidabil AISI 304

290 €

APR1-1252

8595580542702

Sifon industrial cu două racorduri din oțel inoxidabil AISI 316L

340 €

APR1-1131

8595580542559

Grătar pentru sifon industrial APR1 din oțel inoxidabil AISI 304

70 €

APR1-1231

8595580542719

Grătar pentru sifon industrial APR1 din oțel inoxidabil AISI 316L

82 €

APR1-1101

8595580542566

Canal de scurgere industrial din oțel inoxidabil AISI 304

135 €

APR1-1201

8595580542726

Canal de scurgere industrial din oțel inoxidabil AISI 316L

158 €

APR1-1101S

8595580542573

Canal de scurgere industrial înclinată din oțel inoxidabil AISI 304

142 €

166 €

APR1-1201S

8595580542764

Canal de scurgere industrial înclinată din oțel inoxidabil AISI 316L

APR1-1132

8595580542580

Grătar pentru canal de scrugere industrial din oțel inoxidabil AISI 304

98 €

APR1-1232

8595580542733

Grătar pentru canal de scurgere industrial din oțel inoxidabil AISI 316L

115 €

APR1-1102

8595580542597

Canal de scurgere industrial de colț din oțel inoxidabil AISI 304

293 €

APR1-1202

8595580542740

Canal de scurgere industrial de colț din oțel inoxidabil AISI 316L

343 €

APR1-1133

8595580542603

Grătar pentru canal de scurgere industrial de colț din oțel inoxidabil AISI 304

154 €

APR1-1233

8595580542757

Grătar pentru canal de scurgere industrial de colț din oțel inoxidabil AISI 316L

180 €

APR1-1134

8595580552374

Grătar pentru sifon industrial APR1 cu racord din oțel inoxidabil AISI 304

111 €

APR1-1234

8595580552381

Grătar pentru sifon industrial APR1 cu racord din oțel inoxidabil AISI 316L

130 €

APR1-P109

8595580544300

Capac pentru canal de scurgere industrial din oțel inoxidabil AISI 304

16 €

APR1-P010

8595580546175

Capac pentru canal de scrugere industrial din oțel inoxidabil AISI 316L

21 €

Canale de scurgere industriale cu fantă
APR2-1150

8595580542610

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI 304

204 €

APR2-1250

8595580542788

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI 316L

238 €

APR2-1151

8595580542627

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI304

221 €

APR2-1251

8595580542795

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI 316L

259 €

APR2-1152

8595580542634

Sifon industrial cu doua racorduri din oțel inoxidabil AISI 304

237 €

APR2-1252

8595580542801

Sifon industrial cu doua racorduri din oțel inoxidabil AISI 316L

277 €

APR2-1131

8595580542641

Grătar pentru sifon industrial APR2 din oțel inoxidabil AISI 304

63 €

APR2-1231

8595580542818

Grătar pentru sifon industrial APR2 din oțel inoxidabil AISI 316L

73 €

APR2-1101

8595580542658

Canal de scurgere industrial cu fantă din oțel inoxidabil AISI 304

116 €

APR2-1201

8595580542825

Canal de scurgere industrial cu fantă din oțel inoxidabil AISI 316L

122 €

APR2-1101S

8595580542665

Canal de scurgere industrial cu fantă înclinată din oțel inoxidabil AISI 304

136 €

APR2-1201S

8595580542771

Canal de scurgere industrial cu fantă înclinată din oțel inoxidabil AISI 316L

143 €

APR2-1102

8595580542672

Canal de scurgere industrial cu fantă de colț din oțel inoxidabil AISI 304

241 €

APR2-1202

8595580542832

Canal de scurgere industrial cu fantă de colț din oțel inoxidabil AISI 316L

282 €

APR2-P109

8595580544317

Capac pentru canal de scurgere industrial cu fantă din oțel inoxidabil AISI 304

10 €

APR2-P010

8595580546182

Capac pentru canal de scurgere industrial cu fantă din oțel inoxidabil AISI 316L

14 €

Canale de drenaj
ADZ-R101R

8595580555023

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat

8€

ADZ-R102R

8595580555030

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat

8€

ADZ-R103R

8595580555047

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat

8€

ADZ-R104R

8595580555443

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat

61 €

ADZ-R121R

8595580554965

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel galvanizat

8€

ADZ-R122R

8595580554972

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel galvanizat

8€

ADZ-R123R

8595580554989

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel galvanizat

8€

ADZ-R124R

8595580555467

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel galvanizat

72 €

ADZ-R301R

8595580555054

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil

28 €

ADZ-R302R

8595580555061

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil

28 €

ADZ-R303R

8595580555078

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil

28 €

ADZ-R304R

8595580555450

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil

93 €

ADZ-R321R

8595580554996

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel inoxidabil

33 €

ADZ-R322R

8595580555009

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel inoxidabil

33 €

ADZ-R323R

8595580555016

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel inoxidabil

33 €

ADZ-R324R

8595580555474

Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel inoxidabil

108 €

ADZ102VR

8595580554804

Canal de scurgere de colț de 100 mm ajustabil, oțel galvanizat

40 €

ADZ301VR

8595580554958

Canal de scurgere de colț de 75 mm ajustabil, oțel inoxidabil

66 €

ADZ302VR

8595580554811

Canal de scurgere de colț de 100 mm ajustabil, oțel inoxidabil

78 €

ADZ101VR

8595580554941

Canal de scurgere de colț de 75 mm ajustabil, oțel galvanizat

39 €

ADZ101V

8595580547981

Canal de scurgere de 75 mm ajustabil, oțel galvanizat

33 €

ADZ102V

8595580547974

Canal de scurgere de 100 mm ajustabil, oțel galvanizat

34 €

ADZ301V

8595580547950

Canal de scurgere de 75 mm ajustabil, oțel inoxidabil

60 €

ADZ302V

8595580547967

Canal de scurgere de 100 mm ajustabil, oțel inoxidabil

67 €

ADZ-R101

8595580548001

Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel galvanizat

7€

ADZ-R102

8595580547998

Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel galvanizat

7€

ADZ-R103

8595580548018

Grătar pentru canale de scurgere de 75 mm, oțel galvanizat

7€

ADZ-R104

8595580548629

Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel galvanizat

56 €

ADZ-R301

8595580548056

Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel inoxidabil

26 €

ADZ-R302

8595580548063

Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel inoxidabil

26 €

ADZ-R303

8595580548070

Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel inoxidabil

26 €

ADZ-R304

8595580548599

Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel inoxidabil

86 €

ADZ-R121

8595580548025

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel galvanizat

7€

ADZ-R122

8595580548032

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel galvanizat

7€

ADZ-R123

8595580548049

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel galvanizat

7€

ADZ-R124

8595580548612

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel galvanizat

62 €

ADZ-R321

8595580548087

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel inoxidabil

31 €

ADZ-R322

8595580548094

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel inoxidabil

31 €

ADZ-R323

8595580548100

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel inoxidabil

31 €

ADZ-R324

8595580548605

Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel inoxidabil

101 €

ADZ-P001

8595580548117

Capac pentru canal de scurgere 75 mm, oțel inoxidabil

5€

ADZ-P002

8595580548124

Capac pentru canal de scurgere 100 mm, oțel inoxidabil

5€

ADZ-P003

8595580548131

Capac pentru canal de scurgere 75 mm, oțel galvanizat

4€

ADZ-P004

8595580548148

Capac pentru canal de scurgere 100 mm, oțel galvanizat

4€

ADZ-P005

8595580548155

Cuplaj pentru canal de scurgere 75 mm, oțel inoxidabil

2€

ADZ-P006

8595580548162

Cuplaj pentru canal de scurgere 100 mm, oțel inoxidabil

3€

ADZ-P007

8595580548179

Cuplaj pentru canal de scurgere 75 mm, oțel galvanizat

2€

ADZ-P008

8595580548186

Cuplaj pentru canal de scurgere 100 mm, oțel galvanizat

2€

Rigole de exterior
Rigole de exterior
AVZ101-R101

8595580511395

Rigolă de exterior de 100 mm fără ramă cu grătar galvanizat în formă de „T“, clasa A15

11 €

AVZ102-R102

8595580511418

Rigolă de exterior de 100 mm cu rama din plastic integrată și grătar profil „C“ galvanizat, clasa
A15

11 €

AVZ102-R103

8595580511432

Rigolă de exterior de 100 mm cu rama din plastic și grătar galvanizat, clasa B125

35 €

AVZ103-R104

8595580511685

Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă metalică și grătar galvanizat, clasa C250

51 €

AVZ103-R201

8595580511456

Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă galvanizată și grătar de fontă, clasa D400

51 €

AVZ103-R202

8595580547257

Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă metalică și grătar din fontă, clasa D400

41 €

AVZ103-R403

8595580547752

Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă metalică și grătar din material compozit, clasa C250

38 €

AVZ104-R401

8595580547745

Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă din plastic și grătar din plastic, clasa A15

14 €

AVZ104-R402

8595580547264

Rigolă de exterior de 100 mm cu ramă din plastic și grătar compozit, clasa B125

28 €

AVZ101-R121

8595580547288

Rigolă de exterior cu fantă și extensie asimetrică de 100 mm, oțel galvanizat

77 €

AVZ101-R321

8595580547295

Rigolă de exterior cu fantă și extensie asimetrică de 100 mm, oțel inoxidabil

98 €

AVZ101-R122

8595580547301

Rigolă de exterior cu fantă și extensie asimetrică de 160 mm, oțel galvanizat

88 €

AVZ101-R322

8595580547318

Rigolă de exterior cu fantă și extensie asimetrică de 160 mm, oțel inoxidabil

147 €

AVZ101-R123

8595580547325

Rigolă de exterior cu fantă și extensie simetrică de 100 mm, oțel galvanizat

77 €

AVZ101-R323

8595580547332

Rigolă de exterior cu fantă și extensie simetrică de 100 mm, oțel inoxidabil

98 €

AVZ101-R124

8595580547349

Rigolă de exterior cu fantă și extensie simetrică de 160 mm, oțel galvanizat

88 €

AVZ101-R324

8595580547356

Rigola de exterior cu fantă și extensie simetrică de 160 mm, oțel inoxidabil

147 €

AVZ101S-R121R

8595580547363

Rigolă de exterior cu fantă și acces asimetric de 100 mm, oțel galvanizat

98 €

AVZ101S-R321R

8595580547400

Rigolă de exterior cu fantă și acces asimetric de 100 mm, oțel inoxidabil

146 €

AVZ101S-R122R

8595580547370

Rigolă de exterior cu fantă și acces asimetric de 160 mm, oțel galvanizat

131 €

AVZ101S-R322R

8595580547417

Rigola de exterior cu fantă și acces asimetric de 160 mm, oțel inoxidabil

197 €

AVZ101S-R123R

8595580547387

Rigolă de exterior cu fantă și acces simetric de 100 mm, oțel galvanizat

98 €

AVZ101S-R323R

8595580547424

Rigolă de exterior cu fantă și acces simetric de 100 mm, oțel inoxidabil

146 €

AVZ101S-R124R

8595580547394

Rigolă de exterior cu fantă și acces simetric de 160 mm, oțel galvanizat

131 €

AVZ101S-R324R

8595580547431

Rigolă de exterior cu fantă și acces simetric de 160 mm, oțel inoxidabil

197 €

AVZ101R-R101S

8595580547776

Rigolă de colectare pentru AVZ101 fără ramă cu grătar profil „T“ galvanizat, clasa A15

47 €

AVZ102R-R102S

8595580547783

Rigolă de colectare pentru AVZ102 cu ramă din plastic si grătar profil „C“ galvanizat, clasa A15

47 €

AVZ102R-R103S

8595580547806

Rigolă de colectare pentru AVZ102 cu ramă din plastic și grătar galvanizat, clasa B125

59 €

AVZ103R-R104S

8595580547820

Rigolă de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și grătar galvanizat, clasa C250

67 €

AVZ103R-R201

8595580547851

Rigolă de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și grătar din fontă, clasa D400

66 €

AVZ103R-R202

8595580547837

Rigola de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și grătar din fontă, clasa C250

62 €

AVZ103R-R403

8595580547844

Rigolă de colectare pentru AVZ103 cu ramă metalică și grătar din material compozit, clasa C250

61 €

AVZ104R-R401

8595580547790

Rigolă de colectare pentru AVZ104 cu ramă din plastic și grătar din plastic, clasa A15

51 €

AVZ104R-R402

8595580547813

Rigolă de colectare pentru AVZ104 cu ramă din plastic și grătar compozit, clasa B125

55 €

AVZ101R-R121R

8595580549855

Rigolă de colectare cu fantă și acces asimetric de 100 mm, oțel galvanizat

130 €

AVZ101R-R122R

8595580549862

Rigolă de colectare cu fantă și acces asimetric de 160 mm, oțel galvanizat

163 €

AVZ101R-R123R

8595580549879

Rigolă de colectare cu fantă și acces simetric de 100 mm, oțel galvanizat

130 €

AVZ101R-R124R

8595580549886

Rigolă de colectare cu fantă și acces simetric de 160 mm, oțel galvanizat

163 €

AVZ101R-R321R

8595580549893

Rigolă de colectare cu fantă și acces asimetric de 100 mm, oțel inoxidabil

178 €

AVZ101R-R322R

8595580549909

Rigolă de colectare cu fantă și acces asimetric de 160 mm, oțel inoxidabil

230 €

AVZ101R-R323R

8595580549916

Rigolă de colectare cu fantă și acces simetric de 100 mm, oțel inoxidabil

178 €

AVZ101R-R324R

8595580549923

Rigolă de colectare cu fantă și acces simetric de 160 mm, oțel inoxidabil

230 €

AVZ-G101B

8595580544942

Rigolă de exterior – set garaj 3 m racordare laterală DN110

AVZ-R101

8595580540548

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ101 galvanizat cu profil “T“ , clasa A15

5€

AVZ-R102

8595580540555

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ102 galvanizat cu profil “C“ , clasa A15

4€

AVZ-R103

8595580540562

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ103 galvanizat, clasa B125

30 €

AVZ-R104

8595580540579

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ104 galvanizat, clasa C250

37 €

AVZ-R201

8595580540586

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ103 fontă, clasa D400

18 €

AVZ-R202

8595580547455

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ103 fontă, clasa C250

14 €

AVZ-R401

8595580547769

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ104, plastic, clasa A15

4€

AVZ-R402

8595580547462

Grătar pentru rigolă de exterior AVZ104, compozit, clasa B125

12 €

AVZ-R403

8595580547868

Grătar pentru rigola de exterior AVZ103, compozit, clasa C250

16 €

AVZ-P001

8595580511470

Racord pentru conectare la scurgere DN110

3€

AVZ-P002

8595580511494

Blocator scurgere AVZ100-R102

1€

AVZ-P003

8595580511517

Adaptor pentru conectarea laterală DN50

2€

AVZ-P004

8595580511555

Capac frontal cu racord DN75

1€

AVZ-P007

8595580511661

Sifon pentru reținerea mirosurilor

6€

AVZ-P008

8595580540500

Cârlig pentru îndepărtarea grătarului

1€

AVZ-P009

8595580540531

Capac blocare

1€

AVZ-P010

8595580544188

Capac pentru conectare la scurgere DN110

4€

AVZ-P012

8595580550363

Cos pentru captarea murdăriei, oțel inoxidabil

49 €

AVZ-P013

8595580550370

Cos pentru captarea murdăriei, oțel galvanizat

25 €

AVZ-P014K

8595580550325

Capace filetate pentru grătare compozite (8 buc)

3€

AVZ-P014L

8595580550332

Capace filetate pentru grătare din fontă (8 buc)

3€

37 €

Racorduri de burlan
AGV1

8595580519247

Racord de burlan 300×155/110 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire verticală, negru

10 €

AGV1S

8595580519254

Racord de burlan 300×155/110 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire verticală, gri

10 €

AGV2

8595580519261

Racord de burlan 300×155/125 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire verticală, negru

10 €

AGV2S

8595580519278

Racord de burlan 300×155/125 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire verticală, gri

10 €

AGV3

8595580501297

Racord de burlan 300×155/110 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire laterală, negru

15 €

AGV3S

8595580524036

Racord de burlan 300×155/110 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire laterală, gri

15 €

AGV4

8595580519285

Racord de burlan 300×155/125/110 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire verticală, negru

10 €

AGV4S

8595580519292

Racord de burlan 300×155/125/110 mm cu clapetă şi coş de colectare cu ieşire verticală, gri

10 €

Racorduri de burlan – accesorii

0€

AGV900

8595580520632

Set inserţii – negru

2€

AGV900R

8595580520601

Set inserţii – roşu

2€

AGV900S

8595580520687

Set inserţii – gri

2€

AGV911

8595580522919

Adaptor universal pentru racordarea burlanelor – negru

2€

AGV911R

8595580522988

Adaptor universal pentru racordarea burlanelor – roşu

2€

AGV911S

8595580522995

Adaptor universal pentru racordarea burlanelor – gri

2€

AGV941

8595580522599

Coş de colectare, oțel inoxidabil

AGV942

8595580527075

Grătar din oțel inoxidabil pe laterală

10 €
9€

Sifoane de pardoseală
Sifoane de pardoseală din oțel inoxidabil
APV110

8595580555160

Sifon pardoseală din oţel inoxidabil extra-low 130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem de
reţinere a mirosurilor umed

57 €

APV120

8595580555146

Sifon pardoseală din oţel inoxidabil low 130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem de
reţinere a mirosurilor umed

57 €

APV130

8595580555177

Sifon pardoseală din oţel inoxidabil 130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

57 €

Sifoane de pardoseală cu grătar design
APV101

8594045930368

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

28 €

APV102

8594045930412

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

28 €

APV103

8594045930436

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

28 €

APV201

8594045930375

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de
reţinere a mirosurilor umed

28 €

APV202

8594045930429

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de
reţinere a mirosurilor umed

28 €

APV203

8594045930443

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de
reţinere a mirosurilor umed

28 €

Sifoane de pardoseală cu grătar din oțel inoxidabil
APV3344

8595580518516

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, flanşa metalică,
guler izolaţie suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat

17 €

APV4344

8595580518530

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, flanşa metalică,
guler izolaţie suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat

17 €

APV3444

8595580518523

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, flanşa metalică,
guler izolaţie suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat

19 €

APV4444

8595580518547

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, flanşa metalică,
guler izolaţie suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed şi uscat

19 €

APV26C

8595580507008

Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, guler izolaţie
suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor uscat

15 €

APV26

8595580503765

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

APV1324

8595580518479

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, flanşa metalică, guler
izolaţie suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor combinat SMART

17 €

APV2324

8595580518509

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, flanşa metalică,
guler izolaţie suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor combinat SMART

17 €

APV1321

8595580518462

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor combinat SMART

10 €

APV2321

8595580518493

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de
reţinere a mirosurilor combinat SMART

10 €

APV1311

8595580518455

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

6€

7€

APV2311

8595580518486

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de
reţinere a mirosurilor umed

7€

APV31

8595580503468

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor combinat SMART

9€

APV32

8595580503475

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor combinat SMART

9€

APV1

8595580520502

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

7€

APV2

8594045937640

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

7€

APV5411

8595580520762

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

10 €

APV6411

8595580520779

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

10 €

APV12

8594045937190

Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire laterală, grătar din oţel inoxidabil, guler izolaţie
suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed

15 €

APV13

8594045937176

Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, guler izolaţie
suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed

10 €

Sifoane de pardoseală cu grătar din plastic
APV10

8594045937237

Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire laterală, grătar de plastic gri, guler izolaţie
suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed

10 €

APV11

8594045937183

Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieşire verticală, grătar de plastic gri, guler izolaţie
suplimentară, sistem de reţinere a mirosurilor umed

4€

APV5111

8595580507060

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de plastic gri, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

6€

APV6111

8595580507084

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar de plastic gri, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

6€

APV5211

8595580507107

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de plastic gri, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

6€

APV6211

8595580507121

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar de plastic gri, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

6€

APV3

8594045937244

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de plastic gri, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

2€

APV4

8594045937251

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire verticală, grătar de plastic gri, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

1€

APV15

8594045935271

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire laterală, grătar de plastic alb, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

4€

APV16

8594045934793

Sifon pardoseală 150×150/50 mm ieşire verticală, grătar de plastic alb, sistem de reţinere a
mirosurilor umed

4€

Sifoane de pardoseală – accesorii
APV0800

8595580523084

Extensie înălţător DN105

2€

APV0010

8595580507473

Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor umed

5€

APV0020

8595580507497

Sifon cu sistem combinat de reţinere a mirosurilor SMART

6€

APV0030

8595580507510

Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor uscat

5€

APV0050

8595580507534

Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor umed pentru APV26, APV26C

5€

APV0060

8595580531508

Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor uscat pentru APV26, APV26C

5€

MPV011

8595580555481

Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm oţel inoxidabil

17 €

MPV012

8595580555498

Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm oţel inoxidabil

17 €

MPV013

8595580555528

Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 92×92 mm oţel inoxidabil

22 €

MPV014

8595580555504

Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm oţel inoxidabil

19 €

MPV015

8595580555511

Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm oţel inoxidabil

19 €

MPV016

8595580555535

Suport pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 92×92 mm pentru încastrarea plăcilor
ceramice

25 €

APV0005

8595580507596

Guler izolaţie suplimentară DN150

2€

APV0006

8595580522483

Garnitură pentru flanşa din oţel inoxidabil

2€

MPV001

8594045930382

Grătar DESIGN 102×102 mm oţel inoxidabil

20 €

MPV001-ANTIC

8595580539795

Grătar DESIGN 102×102 mm bronz-antic

36 €

MPV002

8594045930399

Grătar DESIGN 102×102 mm oţel inoxidabil

20 €

MPV003

8594045930405

Grătar DESIGN 102×102 mm oţel inoxidabil

20 €

MPV004

8594045934335

Grătar 102×102 mm oţel inoxidabil

3€

MPV005

8595580507633

Grătar 143×143 mm oţel inoxidabil

11 €

MPV006

8595580507657

Grătar 102×102 mm plastic gri

2€

MPV007

8595580507671

Grătar 143×143 mm plastic gri

2€

MPV008

8595580530679

Grătar 102×102 mm oţel inoxidabil AISI 316L

22 €

MPV009

8595580530686

Grătar 143×143 mm oţel inoxidabil AISI 316L

33 €

Membrane hidroizolație
AIZ1

8594045939439

Membrană de hidroizolaţie autocolantă pentru sifon pardoseală 300×300 mm

AIZ3

8595580515546

Membrană de hidroizolaţie 1300×1300 mm

9€
25 €

Sifoane
Sifoane pentru cadă
A553KM1

8595580557119

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

15 €

A553K

8595580557010

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

13 €

A553K-100

8595580557058

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A553K-120

8595580557072

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A553K-80

8595580557089

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

15 €

A553KM1-100

8595580557133

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A553KM1-120

8595580557140

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

18 €

A553KM1-80

8595580557157

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A501

8594045937855

Ventil cadă cu preaplin, cromat

6€

A502

8594045937862

Ventil cadă cu preaplin, alb

6€

A51B

8595580512071

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

9€

A51B-80

8594045937015

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

10 €

A51B-100

8595580500931

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

10 €

A51B-120

8595580500948

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

11 €

A51BM

8594045934205

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

9€

A51BM-80

8595580500955

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

10 €

A51BM-100

8595580500962

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

11 €

A51BM-120

8595580500979

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, alb

11 €

A51CR

8594045930931

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

13 €

A51CR-80

8594045934410

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

15 €

A51CR-100

8594045937169

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

15 €

A51CR-120

8594045937817

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

16 €

A51CRM

8594045934229

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

13 €

A51CRM-80

8594045936605

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

14 €

A51CRM-100

8594045937992

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

14 €

A51CRM-120

8594045937824

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, cromat

15 €

A55K

8595580513719

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

13 €

A55K-80

8594045933949

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

15 €

A55K-100

8594045935530

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A55K-120

8594045937732

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A55ANTIC

8595580528478

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, bronz-antic

35 €

A55ANTIC-80

8595580528485

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, bronz-antic

36 €

A55ANTIC-100

8595580541293

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, bronz-antic

37 €

A55ANTIC-120

8595580541309

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, bronz-antic

38 €

A55KM

8594045934380

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

15 €

A55KM-80

8594045933956

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A55KM-100

8594045934373

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A55KM-120

8595580501129

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

18 €

A550K

8595580513573

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A550K-80

8595580511289

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A550K-100

8595580511302

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A550K-120

8595580544478

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

18 €

A550KM

8595580513597

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A550KM-80

8595580511326

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

18 €

A550KM-100

8595580511340

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

19 €

A550KM-120

8595580539832

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

19 €

A551K

8595580503710

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

15 €

A551K-80

8595580511364

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

15 €

A551K-100

8595580511388

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A551K-120

8595580540326

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A551KM

8595580503727

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

15 €

A551KM-80

8595580510084

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A551KM-100

8595580511401

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A551KM-120

8595580511951

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

18 €

A552K

8595580503734

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A552K-80

8595580511425

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

16 €

A552K-100

8595580511449

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A552K-120

8595580544232

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

18 €

A552KM

8595580503741

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

17 €

A552KM-80

8595580511463

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

18 €

A552KM-100

8595580511487

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

19 €

A552KM-120

8595580544249

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, metalic

19 €

A504KM

8594045938487

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

22 €

A504KM-80

8595580500887

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

23 €

A504KM-100

8595580500870

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

24 €

A504KM-120

8595580518301

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

24 €

A507KM

8595580503680

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

23 €

A507KM-80

8595580514846

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

24 €

A507KM-100

8595580518127

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

25 €

A507KM-120

8595580518011

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

26 €

A505CRM

8594045933239

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, cromat

21 €

A505CRM-80

8595580513467

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, cromat

22 €

A505CRM-100

8595580541088

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, cromat

23 €

A505CRM-120

8595580541095

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, cromat

24 €

A505KM

8594045930474

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

23 €

A505KM-80

8595580541125

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

24 €

A505KM-100

8595580541101

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

25 €

A505KM-120

8595580541118

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon, metalic

26 €

A508KM

8595580522469

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

67 €

A508KM-80

8595580523954

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

68 €

A508KM-100

8595580523930

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

69 €

A508KM-120

8595580523947

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

70 €

A509KM

8595580524005

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

68 €

A509KM-80

8595580523985

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

69 €

A509KM-100

8595580523961

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

70 €

A509KM-120

8595580523978

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon şi alimentare prin preaplin pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

71 €

A564CRM1

8595580522476

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

60 €

A564CRM1-80

8595580523770

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

61 €

A564CRM1-100

8595580523756

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

62 €

A564CRM1-120

8595580523763

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

63 €

A564CRM2

8595580522933

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

63 €

A564CRM2-80

8595580523800

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

64 €

A564CRM2-100

8595580523787

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

64 €

A564CRM2-120

8595580523794

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

65 €

A564CRM3

8595580522964

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

65 €

A564CRM3-80

8595580523831

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

66 €

A564CRM3-100

8595580523817

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

67 €

A564CRM3-120

8595580523824

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, cromat

67 €

A564KM1

8595580530396

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

71 €

A564KM1-80

8595580530877

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

72 €

A564KM1-100

8595580530884

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

73 €

A564KM1-120

8595580530891

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

74 €

A564KM3

8595580530402

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

75 €

A564KM3-80

8595580530907

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

76 €

A564KM3-100

8595580530914

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

77 €

A564KM3-120

8595580530921

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, metalic

78 €

A565CRM1

8595580522957

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

62 €

A565CRM1-80

8595580523862

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

63 €

A565CRM1-100

8595580523848

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

64 €

A565CRM1-120

8595580523855

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

65 €

A565CRM2

8595580522940

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

64 €

A565CRM2-80

8595580523893

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

65 €

A565CRM2-100

8595580523879

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

66 €

A565CRM2-120

8595580523886

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

67 €

A565CRM3

8595580522926

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

66 €

A565CRM3-80

8595580523923

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

67 €

A565CRM3-100

8595580523909

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

68 €

A565CRM3-120

8595580523916

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, cromat

69 €

A565KM1

8595580530723

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

73 €

A565KM1-80

8595580530938

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

73 €

A565KM1-100

8595580530945

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

74 €

A565KM1-120

8595580530952

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

75 €

A565KM3

8595580530730

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

77 €

A565KM3-80

8595580530969

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

78 €

A565KM3-100

8595580530976

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

78 €

A565KM3-120

8595580530983

Ventil cadă automat cu sifon şi alimentare prin preaplin, pentru căzi cu pereţi groşi, metalic

79 €

A566-112122-57

8595580532932

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj, cromat

99 €

A566-112122-80

8595580532949

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj, cromat

98 €

A566-112122-100

8595580541132

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj, cromat

99 €

A566-112122-120

8595580541149

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj, cromat

100 €

A566-273133-57

8595580536251

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj şi alimentare prin preaplin, metalic

162 €

A566-273133-80

8595580541156

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj şi alimentare prin preaplin, metalic

160 €

A566-273133-100

8595580541163

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj şi alimentare prin preaplin, metalic

162 €

A566-273133-120

8595580541170

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj şi alimentare prin preaplin, metalic

165 €

A53-DN40

8594045935516

Sifon cadă

1€

A53-DN50

8594045930900

Sifon cadă

1€

A53-6/4"

8594045935509

Sifon cadă

1€

A53-7/4"

8594045938401

Sifon cadă

1€

A531

8595580522766

Sifon cadă înălțime redusă

2€

A532-DN40

8595580536152

Sifon cadă înălțime redusă

2€

A532-DN50

8595580543617

Sifon cadă înălțime redusă

2€

A533-DN50

8595580546328

Sifon cadă

1€

Sifoane pentru cădiţă

7€

A47CR-50

8594045934014

Sifon cădiţă, cromat

A503KM

8594045930467

Sifon cădiţă CLICK/CLACK, metalic

A47B-50

8594045935332

Sifon cădiţă, alb

A506KM

8595580503604

Sifon cădiţă CLICK/CLACK, metalic

A461-50

8594045936988

Sifon cădiţă cu ventil

3€

A47CR-60

8594045930221

Sifon cădiţă, cromat

7€

A462-50

8594045937022

Sifon cădiţă cu ventil, preaplin și cot

A47B-60

8594045930214

Sifon cădiţă, alb

6€

A48

8594045930603

Sifon cădiţă cu sită din oţel inoxidabil

5€

A52

8594045930696

Cot 45°

1€

A465-50

8595580518844

Sifon cădiţă CLICK/CLACK, metalic

A49CR

8594045930627

Sifon cădiţă, cromat

A466-50

8595580536091

Sifon cădiţă CLICK/CLACK, cromat

A49B

8594045930610

Sifon cădiţă, alb

6€

A46-50

8594045933376

Sifon cădiţă cu sită din oţel inoxidabil

5€

A49K

8594045930634

Sifon cădiţă, metalic LUX

A46-60

8594045930207

Sifon cădiţă cu sită din oţel inoxidabil

A49K MAT

8594045930450

Sifon cădiţă, metalic LUX

10 €

A49ANTIC

8595580528430

Sifon cădiță, bronz-antic

31 €

A476-50

8595580536107

Sifon cădiţă CLICK/CLACK, cromat

10 €

A471CR-50

8595580523701

Sifon cădiţă set, cromat

7€

A471CR-60

8595580523718

Sifon cădiţă set, cromat

7€

A491CR

8595580523749

Sifon cădiţă set, cromat

10 €

A492CR

8595580528126

Sifon cădiță pentru cădițe cu pereți groși, cromat

10 €

21 €
6€
22 €

11 €

18 €
9€
10 €

12 €
5€

Sifoane pentru lavoar
A41

8595580556457

Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63

3€

A410

8595580556471

Sifon lavoar DN32 cu sită din oţel inoxidabil DN63

2€

A42

8594045930177

Sifon lavoar DN40 cu sită din plastic DN63

2€

A420

8594045935301

Sifon lavoar DN32 cu sită din plastic DN63

2€

A411

8594045937268

Sifon lavoar DN32 cu sită din oţel inoxidabil DN63

2€

A412-DN40

8594045935325

Sifon lavoar „S“ DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63

5€

A421

8594045937633

Sifon lavoar DN32 cu sită din plastic DN63

2€

A41P

8594045937145

Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63 şi legătură la maşina de spălat

4€

A410P

8594045937275

Sifon lavoar DN32 cu sită din oţel inoxidabil DN63 şi legătură la maşina de spălat

4€

A42P

8594045937152

Sifon lavoar DN40 cu sită din plastic DN63 şi legătură la maşina de spălat

3€

A420P

8594045938166

Sifon lavoar DN32 cu sită din plastic DN63 şi legătură la maşina de spălat

3€

A413

8595580500719

Sifon lavoar, economie spaţiu DN63

5€

A41R

8594045931662

Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63, lanţ

3€

A42R

8594045931686

Sifon lavoar DN40 cu sită din plastic DN63, lanţ

3€

A41PR

8594045931679

Sifon lavoar DN40 cu sită din oţel inoxidabil DN63 şi legătură la maşina de spălat, lanţ

4€

A45F-DN32

8595580502416

Sifon lavoar și bideu DN32 plastic

4€

A45F-DN40

8595580502423

Sifon lavoar și bideu DN40 plastic

4€

A43

8594045930184

Sifon lavoar cu scurgere DN40 cu piuliţă 5/4"

2€

A430

8594045935547

Sifon lavoar cu scurgere DN32 cu piuliţă 5/4"

2€

A43P

8594045933543

Sifon lavoar cu scurgere DN40 cu legătură la maşina de spălat si piuliţă 5/4"

2€

A430P

8594045937008

Sifon lavoar cu scurgere DN32 cu legătură la maşina de spălat si piuliţă 5/4"

2€

A434

8595580503086

Sifon cu economie de spaţiu cu piuliţă 5/4"

3€

A31

8594045933475

Ventil lavoar 5/4" cu sită din oţel inoxidabil DN63

1€

A32

8594045933482

Ventil lavoar 5/4" cu sită din plastic DN63

1€

A31P

8594045936025

Ventil lavoar 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN63 şi legătură la maşina de spălat

2€

A328B

8595580547622

Preaplin pentru lavoar, alb

4€

A328CR

8595580547585

Preaplin pentru lavoar, cromat

4€

A439

8595580518660

Ventil lavoar 5/4" metalic

3€

P066

8595580537098

Set garnituri de rezervă pentru sifoanele de lavoar

2€

Gama de produse metalice

9€

A391

8594045935387

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop mic

A392

8594045935394

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop mare

11 €

A392B

8595580539351

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4" metalic cu preaplin, dop alb mare

20 €

A392ANTIC

8595580539689

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, bronz-antic, dop mare

19 €

A438

8595580511371

Cot DN32 5/4 "piuliță, metal

18 €

A393

8594045931952

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop pătrat

12 €

A394

8595580500337

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic fără preaplin, dop mic, pentru lavoare din plastic și
sticlă

A395

8595580500344

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic fără preaplin, dop mare, pentru lavoare din plastic și
sticlă

11 €

A395B

8595580539368

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4 ", metalic fără preaplin, dop alb mare, pentru lavoare din plastic
și sticlă

20 €

A39

8594045937565

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop mic

A390

8594045937572

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu preaplin, dop mare

9€

9€
11 €

16 €

A396

8595580506582

Ventil lavoar metalic 5/4", pentru lavoarele fără preaplin, dop mare

ARV001

8594045930887

Robinet colțar cu filtru 1/2"×3/8", rotund

ARV001-ANTIC

8595580539719

Robinet colțar cu filtru 1/2"×3/8", bronz-antic

ARV002

8594045930894

Robinet colțar 1/2"×3/8", pătrat

A400

8594045937589

Sifon lavoar DN32 DESIGN metal, rotund

24 €

A400ANTIC

8595580539702

Sifon lavoar DN32, bronz-antic

33 €

A401

8594045935356

Sifon lavoar DN32 DESIGN metal, unghiular

27 €

A402

8595580507770

Sifon lavoar DN32 DESIGN, metal

37 €

A403

8595580507794

Sifon lavoar DN32 DESIGN pentru economie de spaţiu, metal

37 €

A431

8594045930665

Sifon lavoar DN32 cu piuliţă 5/4", metal

10 €

A437

8595580520588

Sifon lavoar DN32 cu ventil 5/4", metal

13 €

A432

8594045930672

Sifon lavoar „U” DN32 cu piuliţă 5/4", metal

9€

A4320

8595580518677

Sifon lavoar „U” DN32 cu piuliţă 5/4", metal

13 €

A4000

8595580507817

Element de prelungire DN32

9€
23 €
5€

4€

Sifoane pentru chiuvetă
A441-DN50/40

8594045937503

Sifon chiuvetă cu ventil sită din oţel inoxidabil DN70

3€

A441P-DN50/40

8594045937510

Sifon chiuvetă cu ventil sită din oţel inoxidabil DN70 şi legătură maşina de spălat

4€

A442-DN50/40

8594045937527

Sifon chiuvetă cu ventil sită din plastic DN70

3€

A442P-DN50/40

8594045937534

Sifon chiuvetă cu ventil sită din plastic DN70 şi legătură maşina de spălat

4€

A444-DN50/40

8594045937756

Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi preaplin flexibil

5€

A444P-DN50/40

8594045937763

Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN70, preaplin flexibil şi legătură maşina de spălat

6€

A446-DN50/40

8594045935981

Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115

8€

A446P-DN50/40

8594045935998

Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi legătură maşina de spălat

9€

A447-DN50/40

8594045936001

Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi preaplin flexibil

10 €

A447P-DN50/40

8594045936018

Sifon chiuvetă cu sită din oţel inoxidabil DN115, preaplin flexibil şi legătură maşina de spălat

11 €

A449-DN50/40

8594045933727

Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN70

7€

A449P-DN50/40

8594045938470

Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi legătură maşina de spălat

8€

A453P

8594045937879

Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi legătură maşina de spălat

17 €

A454P

8594045930641

Sifon chiuvetă dublu cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi legătură maşina de spălat, înălţimi
diferite

17 €

A800-DN40

8594045937282

Sifon chiuvetă cu ţeavă şi sită din oţel inoxidabil DN70

3€

A800-DN50

8594045938203

Sifon chiuvetă cu ţeavă şi sită din oţel inoxidabil DN70

3€

A810-DN40

8594045937299

Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70 şi legătură maşina de spălat

4€

A810-DN50

8594045938210

Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70 şi legătură maşina de spălat

4€

A820-DN40

8594045937428

Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70 şi 2 legaturi maşina de spălat

5€

A820-DN50

8594045937893

Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70 şi 2 legaturi maşina de spălat

5€

A830-DN50/40

8594045937435

Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70, legătură maşina de spălat şi evacuare
flexibilă

9€

A840-DN50/40

8594045937442

Sifon chiuvetă cu ţeavă, sită din oţel inoxidabil DN70, 2 legături maşina de spălat şi evacuare
flexibilă

9€

A870P-DN40

8594045931945

Sifon chiuvetă cu economie spaţiu DN40 şi legătură la maşina de spălat

6€

A464-DN50

8595580514860

Sifon cădiţă cu ventil DN80

4€

A8000

8595580519070

Sifon chiuvetă universal, set

24 €

P046

8594045934366

Ţeavă cu rozetă DN40

1€

P047

8594045933109

Ţeavă cu rozetă DN50

1€

P109

8595580545352

Conector pentru econimisirea spațiului 6/4"

1€

A443-DN50/40

8594045937541

Sifon chiuvetă cu piuliţă 6/4”

2€

A443P-DN50/40

8594045937558

Sifon chiuvetă cu piuliţă 6/4" şi legătură maşina de spălat

3€

A448-DN50/40

8594045937831

Sifon chiuvetă dublu cu piuliţă 6/4"

5€

A448P-DN50/40

8594045937848

Sifon chiuvetă dublu cu piuliţă 6/4" şi legătură maşina de spălat

6€

A80-DN40

8594045931488

Sifon chiuvetă cu ţeavă şi piuliţă 6/4"

2€

A80-DN50

8594045936735

Sifon chiuvetă cu ţeavă şi piuliţă 6/4"

2€

A81-DN40

8594045935462

Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4" şi legătură maşina de spălat

3€

A81-DN50

8594045935479

Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4" şi legătură maşina de spălat

3€

A82-DN40

8594045936711

Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4" şi 2 legături maşina de spălat

3€

A82-DN50

8594045935196

Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4" şi 2 legături maşina de spălat

3€

A83-DN50/40

8594045935486

Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4", legătură maşina de spălat şi evacuare flexibilă

6€

A84-DN50/40

8594045936728

Sifon chiuvetă cu ţeavă, piuliţă 6/4", 2 legături maşina de spălat şi evacuare flexibilă

6€

A872P

8595580503420

Sifon chiuvetă cu piuliţă 6/4" şi legătură maşina de spălat, economie spaţiu

5€

A873

8595580512460

Sifon universal, ascuns, economie spaţiu

A33

8594045934199

Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70

2€

A33P

8594045935264

Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi legătură maşina de spălat

3€

A331

8594045931341

Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70 şi preaplin flexibil

3€

A34

8594045937718

Ventil chiuvetă înălţat 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN70

2€

A37

8594045936285

Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN115

7€

A38

8594045936292

Ventil chiuvetă 6/4" cu sită din oţel inoxidabil DN115 şi preaplin flexibil

P067

8595580537104

Set garnituri de rezervă pentru sifoanele de chiuvetă

12 €

10 €
2€

Sifoane pentru lavoar și chiuvetă – accesorii
A30

8594045935257

Adaptor 6/4" cu legătură maşina de spălat

1€

A44M-DN40

8594045931334

Adaptor 6/4" cu 2 legături maşina de spălat

2€

A44MN

8595580545055

Distanțier cu piuliță de cuplare 6/4"

2€

A44MS

8595580545031

Distanțier cu piuliță de cuplare 6/4" cu conector

2€

A300

8594045937374

Adaptor 5/4" cu legătură maşina de spălat

2€

S0506-ND

8594045934809

Reducţie 5/4"×6/4"

0€

S0507-ND

8595580505905

Reducţie 6/4"×5/4"

0€

S0556-ND

8595580537074

Reducţie 6/4"×5/4"

0€

P0048-ND

8594045938364

Cot complet G1"/17–23

1€

P0049-ND

8595580547653

Cot complet G1"/8–16

1€

P148

8595580544980

Cot dublu G1"/17–23

4€

P148Z

8595580544973

Cot dublu G1"/17–23 cu supapa de retur

6€

P149Z

8595580547646

Cot dublu G1"/8–23 cu supapa de retur

6€

P066

8595580537098

Set garnituri de rezervă pentru sifoanele de lavoar

2€

P067

8595580537104

Set garnituri de rezervă pentru sifoanele de chiuvetă

2€

S0156-ND

8595580536695

Inserţie pliată 50/40

1€

S0688-ND

8595580524043

Inserţie pliată 40/10

1€

Z0003-ND

8595580536596

Inserţie pliată 40/32

1€

Z0004-ND

8595580508104

Inserţie pliată 50/32

1€

Z0026-ND

8595580536350

Inserţie pliată 60/32

1€

A21

8594045930252

Rozetă – pentru preaplinul lavoarului DN35

1€

A22

8594045930269

Rozetă – pentru preaplinul lavoarului DN33

1€

Sifoane pentru pisoar şi bideu
A45A

8594045935400

Sifon urinal cu garnitură

3€

A45B

8594045937596

Sifon urinal orizontal DN40

8€

A45C

8594045937602

Sifon urinal vertical DN40 și DN50

8€

A45E

8595580502430

Sifon bideu DN32 metal

9€

A45G

8595580550592

Sifon bideu DN32 metal

8€

ATS001

8594045931525

Robinet de clătire sub presiune pentru pisoar

22 €

A438

8595580511371

Cot DN32 5/4 "piuliță, metal

18 €

A45F-DN32

8595580502416

Sifon lavoar și bideu DN32 plastic

4€

A45F-DN40

8595580502423

Sifon lavoar și bideu DN40 plastic

4€

Sifoane pentru condens
AKS1

8594045939118

Pâlnie cu bile cu sistem pentru preluare condens

2€

AKS1Z

8595580531690

Pâlnie cu bile cu sistem pentru preluare condens

3€

AKS2

8595580514808

Sifon pentru condens DN40

15 €

AKS3

8595580515201

Sifon pentru condens DN40

15 €

AKS4

8595580522605

Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oţel inoxidabil DN40 şi DN50

17 €

AKS5

8595580531683

Pâlnie cu bile pentru preluare condens cu sistem de fixare a tuburilor DN32

5€

AKS6

8595580530693

Reducție HT 40/50×G1/2"

3€

AKS7

8595580549473

Sifon încastrat pentru colectarea condensului, oţel inoxidabil DN40 şi DN50

6€

Sifoane pentru mașina de spălat
APS1

8594045933710

Legătură externă maşină de spălat, cromată

3€

APS2

8594045933703

Legătură externă maşină de spălat, alb

1€

APS3

8594045931259

Legătură maşină de spălat incastrată, cu capac din oţel inoxidabil

2€

APS3P

8595580531638

Legătură maşină de spălat incastrată, cu capac din oţel inoxidabil si supapă pentru aer DN40 şi
DN50

11 €

APS4

8594045931402

Legătură incastrată maşina de spălat cu capac din plastic, alb

2€

APS5

8595580523114

Legătură externă maşină de spălat cu supapă pentru aer, alb

5€

P148

8595580544980

Cot dublu G1"/17–23

4€

P148Z

8595580544973

Cot dublu G1"/17–23 cu supapa de retur

6€

Racorduri flexibile
Racorduri flexibile
A702

8595580500283

Ţeavă flexibilă 50/40×40/50

1€

A71

8594045933666

Ţeavă flexibilă 40×40

1€

A72

8594045933673

Ţeavă flexibilă 50/40×40/50

1€

A73

8594045931907

Ţeavă flexibilă 5/4"×40, cu piuliţă plastic

1€

A74

8594045933642

Ţeavă flexibilă 5/4"×40, cu piuliţă metalică

1€

A75

8594045935363

Ţeavă flexibilă 5/4"×32/40, cu piuliţă plastic

1€

A76

8594045935370

Ţeavă flexibilă 5/4"×32/40, cu piuliţă metalică

1€

A77

8594045931891

Ţeavă flexibilă 6/4"×40/50, cu piuliţa plastic

1€

A78

8594045933659

Ţeavă flexibilă 6/4"×40/50, cu piuliţa metalică

1€

A79

8594045931884

Ţeavă flexibilă 6/4"×40, cu piuliţa plastic

1€

A790

8594045931914

Ţeavă flexibilă 6/4"×40, cu piuliţa metalică

1€

Racorduri flexibile+
A705

8595580500290

Ţeavă flexibilă 5/4"×32/40, cu piuliţa plastic

1€

A706

8595580500306

Ţeavă flexibilă 5/4"×32/40, cu piuliţa metalică

2€

A707

8595580500313

Ţeavă flexibilă 6/4"×40/50, cu piuliţa plastic

1€

A708

8595580500320

Ţeavă flexibilă 6/4"×40/50, cu piuliţa metalică

2€

Garnitură din două componente
A7990

8595580520618

Garnitură din două componente 5/4"

3€

A7991

8595580520625

Garnitură din două componente 6/4"

4€

A7992

8595580522612

Garnitură din două componente 1"

3€

Accesorii WC
Racorduri WC flexibile
A97

8594045933468

Cot WC flexibil

4€

A97S

8594045939248

Cot WC flexibil

6€

A970

8595580528560

Cot WC flexibil

6€

M9006

8595580512644

Cot WC flexibil DN90/110

9€

Racorduri WC
A90-22

8594045931839

Cot WC – conector 22°

3€

A90-45

8594045931822

Cot WC – conector 45°

3€

A90-90

8594045931846

Cot WC – conector 90°

2€

A90-90P40

8594045930597

Cot WC legătură maşina de spălat DN40 – conector 90°

5€

A91-150

8594045932812

Cot WC – conector 150 mm

2€

A91-250

8594045931853

Cot WC – conector 250 mm

2€

A91-400

8594045931860

Cot WC – conector 400 mm

4€

A92

8594045935219

Cot WC – conector excentric 158 mm

5€

A98

8594045931808

Rozetă WC DN110 mică

1€

A980

8595580520434

Rozetă WC DN110 mare

2€

A99

8594045931921

Cot WC fix

1€

A990

8594045931938

Cot WC excentric

1€

A991

8595580542078

Racord WC drept

2€

A991-20

8595580542085

Racord WC excentric 20 mm

2€

A991-40

8595580542092

Racord WC excentric 40 mm

2€

Aerisitoare
APH40

8595580500429

Aerisitor DN40

3€

APH50

8594045930856

Aerisitor DN50

2€

APH75

8594045930863

Aerisitor DN75

4€

APH110

8594045930870

Aerisitor DN110

5€

Ușițe de acces pentru cadă
AVD001

8594045933697

Uşiţă acces cadă 150×150, alb

2€

AVD002

8594045933680

Uşiţă acces cadă 150×300, alb

2€

AVD003

8594045931778

Uşiţă acces cadă 300×300, alb

4€

AVD004

8594045930559

Uşiţă acces cadă, magnetică, înălţime ajustabilă

6€

AVD005

8594045930566

Uşiţă acces cadă, magnetică, fixă

4€

Grilaje pentru ventilație
AVM70

8595580501402

1€

AVM105

8594045933734

1€

AVM150

8595580503093

AVM200UZ

8595580501389

4€

8595580501396

9€

AVM200UZVB

Pretul:
Livrarea:

Grilaj ventilaţie din plastic 150×150 mm cu clemă

2€

in Euro fara TVA. Preturile vor fi calculate in euro la valoarea cursului de vanzare al Raiffeisan Bank din ziua
facturarii. Pretul se poate modifica de catre producator, fara notificare prealabila.
Montajul nu este inclus.

La obiectivul solicitat, in Romania.
Timp de livrare: Standard 3-4 zile pentru produsele din stoc sau 14-30 zile de la comanda,
cu exceptia cazurilor de forta majora sau de capacitatea de productie a furnizorului
Mai multe detalii tehnice despre produse le puteti avea accesand:
http://www.alcaplast.ro
http://www.holdmann.ro

