
The Way of Water ...





Sifoanele DUBLE, flexibile şi elastice, sunt produse din materiale de foarte 
bună calitate şi se folosesc în instalaţii sanitare, pentru montarea oricărui 
tip de chiuvetă dublă

SIFOANE DUBLE, FLEXIBILE SI ELASTICE,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32 mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC - STANDARD O 60 mm

Cod: 0001

,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN - O 60 mm

Cod: 0002

,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime şi ţeavă flexibilă de scurgere Ф40mm
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME - STANDARD O 60 mm

Cod: 0036

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu posibilitate de montare 
a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm

Cod: 0003

, ,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin şi posibilitate 
de montare a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat vase sau rufe Ф19/23mm
 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli Cod: 0004

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm, , ,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de preaplin Ф20mm şi ţeavă de scurgere 

Ф40mm
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU PREAPLIN SI COLECTOR DE GRÃSIME - O 60 mm

Cod: 0037

,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă cu posibilitate de montare a unei maşini de 
spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm şi conexiune pentru 

maşina de spălat rufe sau vase
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32 mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat vase sau rufe Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm

Cod: 0038

, ,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea oricărui 
tip de chiuvetă dublă cu preaplin şi cu posibilitate de montare a unei maşini 
de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm şi conexiune pentru 

maşina de spălat rufe sau vase
 ţeavă preaplin Ф20mm
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere de 
5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase, cu Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli
Cod: 0039

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME, PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm, ,



Cod: 0056

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

PR
EM

IUM

, ,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN SI OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL, MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0057

PR
EM

IUM

, , ,

Cod: 0058

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu posibilitate de montare 
a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat vase sau rufe Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL 
MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

PR
EM

IUM
, , , ,



Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin şi posibilitatea 
montării unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN, CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI OPRITOR DIN 
OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0059

PR
EM

IUM
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,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime şi teavă de scurgere flexibilă Ф40mm
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32 mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME SI OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL, MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0064

PR
EM

IUM

, ,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă preaplin Ф20mm şi ţeavă de scurgere 

Ф40mm
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU PREAPLIN, COLECTOR DE GRÃSIME SI OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0065

PR
EM

IUM
, ,



Cod: 0066

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu posibilitatea montării 
unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm şi conexiune pentru 

maşina de spălat rufe sau vase
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME, CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI OPRITOR 
DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

PR
EM

IUM

, ,

,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea oricărui 
tip de chiuvetă dublă cu preaplin şi posibilitatea montării unei maşini de 
spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm şi conexiune pentru 

maşina de spălat rufe sau vase
 ţeavă de scurgere Ф20mm
 două ventile Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere de 
5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME, PREAPLIN, CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI OPRITOR 
DIN OTEL INOXIDABIL, MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0067

PR
EM

IUM
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,

Acest tip de sifon, flexibil şi elastic, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC - STANDARD O 90 mm

Cod: 0044

,



Acest tip de sifon, flexibil şi elastic, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricarui tip de chiuvetă dublă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli Cod: 0045

SIFON DUBLU FLEXIBIL, CU PREAPLIN- O 90 mm

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu posibilitate de conectare 
a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC CU CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm

Cod: 0046

, ,

Acest tip de sifon, elastic si flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru 
montarea oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin şi posibilitate de montare 
a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32 mm pentru ţeava principală de scurgere de 
5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm
 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli
Cod: 0047

SIFON DUBLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm, , ,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea oricărui 
tip de chiuvetă dublă cu posibilitate de montare a unei maşini de spălat rufe 
sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm şi conexiune pentru 

maşina de spălat rufe sau vase
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere de 
5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm

Cod: 0054

, ,

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME - STANDARD O 90 mm

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime şi ţeavă de scurgere flexibilă Ф40mm
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli Cod: 0052

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de preaplin Ф20mm şi ţeavă de scurgere 

Ф40mm
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50 mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 intreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli Cod: 0053

SIFON DUBLU CU PREAPLIN SI COLECTOR DE GRÃSIME - O 90 mm,



Acest tip de sifon se foloşeste în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă dublă cu preaplin şi posibilitate de montare a unei 
maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm şi conexiune pentru 

maşina de spălat rufe sau vase
 ţeavă preaplin
 două ventile Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat vase sau rufe Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli
Cod: 0055

SIFON DUBLU CU COLECTOR DE GRÃSIME, PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm, ,



Sifoanele SIMPLE, flexibile şi elastice, sunt produse din materiale de foarte 
bună calitate şi se folosesc în instalaţii sanitare, pentru montarea oricărui 
tip de chiuvetă simplă, cadă sau cădiţă de duş

SIFOANE SIMPLE, FLEXIBILE SI ELASTICE,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu ţeavă de scurgere 
existentă de 6/4”, grile şi adaptor

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 adaptor pentru ţeava de scurgere de 6/4” şi garnitura de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32 mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON îN COMPARAţIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, 6/4”

Cod: 0025

,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu ţeavă de scurgere 
existentă de 5/4”, grile şi adaptor

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 adaptor pentru ţeava de scurgere de 5/4” şi garnitură de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, 5/4”

Cod: 0024

,



Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de cadă 

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ţeavă preaplin flexibilă din PVC, Ф20mm, complet netedă la interior şi cu 

formă spiralată la exterior
 ventil cu grile şi garnituri de etanşare
 ţeavă de scurgere Ф50mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

Cod: 0011

SIFON FLEXIBIL SI ELASTIC, PENTRU CADÃ, CU PREAPLIN - O 50 mm ,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de cadă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil cadă Ф50mm cu deschidere pentru curăţare, grile şi garnituri de 

etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, PENTRU CADÃ - TIP VECHI - O 50 mm

Cod: 0012

,



Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de cadă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil cadă Ф50 mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, PENTRU CADÃ - TIP NOU - O 50 mm

Cod: 0013

,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC - STANDARD O 60 mm

Cod: 0005

,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi usoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL, CU PREAPLIN - O 60 mm

Cod: 0006



Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu posibilitate de montare 
a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 apendice bifurcat
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm

Cod: 0007

, ,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin şi posibilitatea 
montării unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm
 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm

Cod: 0008

, , ,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de cădiţă de duş

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil cu grile, garnituri şi şurub M6x70mm
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, PENTRU CÃDITE DE DUS - STANDARD O 60 mm

Cod: 0009

, , ,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ţeavă preaplin Ф20mm 
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME SI PREAPLIN - O 60 mm

Cod: 0033

,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de cădiţă de duş cu posibilitate de montare a 
unei maşini de spălat rufe

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil cu grile, garnituri de etanşare şi şurub M6x70mm
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, PENTRU CÃDITA DE DUS, CU CONEXIUNE PENTRU 
MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm

Cod: 0010

, , ,

,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME - STANDARD O 60 mm

Cod: 0032



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu posibilitate de montare a unei maşini de 
spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm

Cod: 0034

, ,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin şi posibilitatea montării unei 
maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ţeavă preaplin Ф20mm
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiuni pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME, PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 60 mm

Cod: 0035

, ,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0060

PR
EM

IUM
, ,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin şi posibilitate de montare a unei 
maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

PR
EM

IUM
SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN, CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI 
OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0063

, , ,

,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu posibilitate de montare a unei maşini de 
spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

PR
EM

IUM

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI 
OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0062

, , ,

,

Acest tip de sifon, flexibil şi elastic, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN SI OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

PR
EM

IUM

Cod: 0061

, , ,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

PR
EM

IUM

Cod: 0068

SIFON SIMPLU, CU  COLECTOR DE GRÃSIME SI OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm, ,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ţeavă preaplin Ф20mm
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

PR
EM

IUM

SIFON SIMPLU, CU PREAPLIN, COLECTOR DE GRÃSIME SI OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0069

, ,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu posibilitate de montare a unei maşini de 
spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

PR
EM

IUM
SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME, CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI 
OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0070

, ,

,



Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL, CU PREAPLIN - O 90 mm

Cod: 0041

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin şi posibilitate de montare a unei 
maşsini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ţeavă preaplin Ф20mm
 ventil Ф60mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

PR
EM

IUM

SIFON SIMPLU, CU  COLECTOR DE GRÃSIME, PREAPLIN, CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT SI 
OPRITOR DIN OTEL INOXIDABIL MONTAT PE GRILÃ - O 60 mm

Cod: 0071

, ,

,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC - STANDARD O 90 mm

Cod: 0040

,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME - STANDARD O 90 mm

Cod: 0048

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simpla cu posibilitatea montării 
unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm

Cod: 0042

, ,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin şi posibilitate 
de montare a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm
 ţeavă preaplin cu garnitură de etanşare

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării chiuvetei
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, FLEXIBIL SI ELASTIC, CU PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm

Cod: 0043

, , ,



Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin şi posibilitate de montare a unei 
maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ţeavă de preaplin Ф20mm
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME, PREAPLIN SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm

Cod: 0051

, ,

Acest tip de sifon se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru montarea 
oricărui tip de chiuvetă simplă cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ţeavă preaplin Ф20mm
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU PREAPLIN SI COLECTOR DE GRÃSIME - O 90 mm

Cod: 0049

,

Acest tip de sifon, elastic şi flexibil, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru montarea oricărui tip de chiuvetă simplă cu posibilitate de montare 
a unei maşini de spălat rufe sau vase

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted şi exterior cu formă 

spiralată
 colector de grăsime cu ţeavă de scurgere Ф40mm
 ventil Ф90mm cu grile şi garnituri de etanşare
 adaptor cu diametrul de 40mm pentru ţeava de ape uzate Ф50mm sau 

adaptor cu diametrul de 29/32mm pentru ţeava principală de scurgere 
de 5/4”

 adaptor cu conexiune pentru maşina de spălat rufe sau vase Ф19/23mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SIFON ÎN COMPARAŢIE CU SIFOANELE 
STANDARD:
 colectează grăsimea nedorită
 instalare uşoară şi rapidă
 întreţinere extrem de simplă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SIFON SIMPLU, CU COLECTOR DE GRÃSIME SI CONEXIUNE PENTRU MASINA DE SPÃLAT - O 90 mm

Cod: 0050

, ,



Acest tip de scurgere, elastică şi flexibilă, de diferite dimensiuni, se 
foloseşte, în funcţie de situaţie, fie pentru a conecta toaleta cu capătul 
ţevii recipientului cu apă, fie pentru a conecta scurgerea toaletei cu ţeava 
pentru ape uzate

SCURGERI

Acest tip de scurgere elastică se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru 
realizarea conexiunii dintre vasul de toaletă şi teava finală a recipientului 
cu apă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 lungimea ţevii: 1,50, 1,80 şi 2,00m sau lungimi speciale, la cerere
 garnitură de etanşare cu caneluri, plasată la capătul ţevii
 adaptor elastic cu garnitură de etanşare pentru vasul de toaletă
 adaptor pentru recipientul cu apă sau element de legătură elastic cu 

garnitură de etanşare pentru conectarea la recipientul cu apă

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SCURGERE ÎN COMPARAŢIE CU SCURGERILE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării vasului de 

toaletă
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SCURGERE ELASTICÃ STANDARD, PENTRU TEAVA DE SCURGERE A TOALETEI

Cod: 0017 - 1,50 m
Cod: 0018 - 1,80 m
Cod: 0019 - 2,00 m

,



Acest tip de scurgere, elastică şi flexibilă, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru realizarea conexiunii între vasul de toaletă şi ţeava finală a 
recipientului cu apă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 lungimea ţevii: 0,55 şi 1,00m sau lungimi speciale, la cerere
 garnitură de etanşare cu caneluri, plasată la capătul ţevii
 adaptor elastic cu garnitură de etanşare pentru vasul de toaletă
 adaptor pentru recipientul cu apă sau element de legătură elastic cu 

garnitură de etanşare pentru conectarea la recipientul cu apă

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SCURGERE ÎN COMPARAŢIE CU SCURGERILE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării vasului de 

toaletă
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

Acest tip de scurgere, elastică şi flexibilă, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru realizarea conexiunii între vasul de toaletă şi ţeava finală a 
recipientului cu apă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 lungimea ţevii: 1,50, 1,80 şi 2,00m sau lungimi speciale, la cerere
 garnitură de etanşare netedă, plasată la capătul ţevii
 adaptor elastic cu garnitură de etanşare pentru vasul de toaletă
 adaptor pentru recipientul cu apă sau element de legătură elastic cu 

garnitură de etanşare pentru conectarea la recipientul cu apă

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SCURGERE ÎN COMPARAŢIE CU SCURGERILE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării vasului de 

toaletă
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

Cod: 0014 - 1,50 m
Cod: 0015 - 1,80 m
Cod: 0016 - 2,00 m

SCURGERE ELASTICÃ AJUSTABILÃ, PENTRU TEAVA DE SCURGERE A TOALETEI

Cod: 0022 - 0,55 m
Cod: 0023 - 1,00 m

SCURGERE ELASTICÃ STANDARD PENTRU TEAVA DE SCURGERE A TOALETEI

,

,



Acest tip de scurgere se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru realizarea 
conexiunii între scurgerea vasului de toaletă şi scurgerea pentru ape uzate

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 100mm şi 

exterior cu formă spiralată
 adaptor cu garnitură de etanşare pentru vasul de toaletă
 adaptor cu garnitură de etanşare pentru ţeava de ape uzate cu diametru 

de 100/110mm

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SCURGERE ÎN COMPARAŢIE CU SCURGERILE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării vasului de 

toaletă
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

Acest tip de scurgere se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru realizarea 
conexiunii între scurgerea vasului de toaletă şi scurgerea pentru ape uzate

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 cep cu garnitură de etanşare pentru vasul de toaletă
 garnituri de etanşare pentru ţeava de ape uzate, cu diametru de 

100/110mm

ACEST TIP DE SCURGERE PERMITE:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă

Acest tip de scurgere, elastică şi flexibilă, se foloseşte în instalaţii sanitare, 
pentru realizarea conexiunii între vasul de toaletă şi ţeava finală a 
recipientului cu apă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub flexibil din PVC cu interior complet neted, cu diametrul de 40mm şi 

exterior cu formă spiralată
 lungimea ţevii: 0,55 şi 1,00m sau lungimi speciale, la cerere
 garnitură de etanşare netedă, plasată la capătul ţevii
 adaptor elastic cu garnitură de etanşare pentru vasul de toaletă
 adaptor pentru recipientul cu apă sau element de legătură elastic cu 

garnitură de etanşare pentru conectarea la recipientul cu apă

AVANTAJELE ACESTUI TIP DE SCURGERE ÎN COMPARAŢIE CU SCURGERILE 
STANDARD:
 instalare rapidă şi uşoară
 etanşare completă
 evită orice fel de greşeli ce pot apărea în timpul instalării vasului de 

toaletă
 întreţinere extrem de simplă şi absolut flexibilă
 datorită ţevii cu interior neted, evită depunerea de resturi emitente de 

mirosuri neplăcute şi provocatoare de boli

SCURGERE ELASTICÃ AJUSTABILÃ PENTRU TEAVA DE SCURGERE A TOALETEI 

Cod: 0020 - 0,55 m
Cod: 0021 - 1,00 m

TEAVÃ DE SCURGERE BALTIC PENTRU VASUL DE TOALETÃ

Cod: 0029

SCURGERE PENTRU TOALETÃ - TRECÃTOARE PLATÃ

Cod: 0030

,

,



Acest tip de scurgere se foloseşte în instalaţii sanitare, pentru realizarea 
conexiunii între scurgerea vasului de toaletă şi scurgerea pentru ape uzate, 
atunci când acestea nu sunt plasate pe aceeaşi axă

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 cep excentric cu garnitură de etanşare pentru vasul de toaletă
 garnituri de etanşare pentru ţeava de ape uzate, cu diametru de 

100/110mm

ACEST TIP DE SCURGERE PERMITE:
 instalare rapidă si uşoară
 etanşare completă
 schimbarea poziţionării vasului de toaletă

SCURGERE PENTRU TOALETÃ - TRECÃTOARE ATIPICÃ

Cod: 0031



Acest tip de furtunuri flexibile din PVC, de diferite dimensiuni, se folosesc 
într-o gamă foarte variată de aplicaţii

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub cu interior flexibil, din PVC, cu diametrul de 16mm şi exterior cu 

formă spiralată
 se comercializează la sul de 25 metri liniari

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub cu interior flexibil, din PVC, cu diametrul de 19mm şi exterior cu 

formă spiralată
 se comercializează la sul de 25 metri liniari

FURTUN FLEXIBIL SI ELASTIC PENTRU AER CONDITIONAT - AER CONDITIONAT ÎN CONDENSARE - O 16 mm

Cod: 0027

Cod: 0028

FURTUN FLEXIBIL SI ELASTIC PENTRU AER CONDITIONAT - AER CONDITIONAT ÎN CONDENSARE - O 19 mm

FURTUNURI DE EVACUARE FLEXIBILE SI ELASTICE,

, , ,

, , ,



CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 tub cu interior flexibil, din PVC, cu diametrul de 40mm şi exterior cu 

formă spiralată
 se comercializează la sul de 25 metri liniari

Cod: 0026

FURTUN FLEXIBIL SI ELASTIC  - O 40 mm,



Există diferite tipuri de componente produse din polipropilenă (PP), ce 
sunt utilizate ca elemente de legătură în instalaţii sanitare ce conţin 
sifoane elastice şi flexibile

COMPONENTE

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 produse din polipropilenă (PP)
 se utilizează ca elemente de legătură în instalaţii sanitare, pentru sifoane

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 produse din polipropilenă (PP)
 se utilizează ca elemente de legătură în instalaţii sanitare, pentru sifoane 

duble, simple sau cu preaplin

ELEMENTE ELASTICE DE LEGÃTURÃ

VENTILE SI SIFOANE,



CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 produse din polipropilenă (PP)
 se utilizează ca elemente de legătură în instalaţii sanitare, pentru sifoane 

duble, simple sau cu preaplin

CARACTERISTICI DE BAZĂ:
 produse din polipropilenă (PP)
 se utilizează ca elemente de legătură în instalaţii sanitare, pentru sifoane 

cu preaplin
 reducţie 50/40mm
 reducţie 40/32 mm

REDUCTII PENTRU TEAVA DE EVACUARE

COMPONENTE DE SEPARARE

, ,



Vă oferim o gamă vastă de accesorii din cauciuc sau plastic, ce vin în 
completarea produselor de bază, fiind de un real folos în baia 
dumneavoastră.

ACCESORII DIN CAUCIUC

ACCESORII DIN CAUCIUC

CARACTERISTICI DE BAZĂ:

 dopul universal este produs din cauciuc de calitate superioară, fiind 
potrivit pentru orice tip de chiuvetă sau cadă. Culoarea sa este neutră şi 
se foloseşte pentru reţinerea apei

 dopul 6/4” este produs din oţel inoxidabil şi cauciuc de calitate de 
culoare neagră. Este folosit pentru reţinerea apei

 pompa manuală pentru desfundat pe care o propunem are mâner din 
lemn şi ventuză din cauciuc. Ajută la desfundarea ţevilor din instalaţiile 
sanitare, printr-o simplă acţionare manuală. Capul acesteia este suficient 
de larg pentru a acoperi cât mai multe dimensiuni de guri de scurgere. 
Pompa manuală pentru desfundat se utilizează pentru aplicaţii 
universale, prin presare

DOP UNIVERSAL
DOP 6/4” DIN OTEL INOXIDABILPOMPÃ MANUALÃ PENTRU DESFUNDAT ,

Cod: GP-0317

Cod: GG-0084Cod: GG-0017



ACCESORII DIN PLASTIC

CARACTERISTICI DE BAZĂ:

 mistriile din plastic pe care vi le oferim sunt produse de uz caznic şi/sau 
industrial, produse din PVC dur, de calitate superioară. Reprezintă  
produsul ideal pentru cei ce îşi doresc realizarea de finisaje impecabile 
de zidărie. Acestea sunt disponibile în 3 dimensiuni standard (mică, 
medie şi mare), pentru a se adapta oricărei suprafeţe şi tip de aplicaţie

 penele pentru plăcile de faianţă sau gresie sunt produse din plastic dur. 
Acestea, împreună cu distanţierele pe care vi le propunem, sunt 
produsele perfecte atunci când vine vorba de montarea corectă a 
plăcilor ceramice. Rolul lor este de a păstra o dimensiune constantă a 
rosturilor dintre plăci. Se comercializează la pachete de 100 de bucăţi

ACCESORII DIN PLASTIC

Vă oferim o gamă vastă de accesorii din cauciuc sau plastic ce vin în 
completarea produselor de bază, fiind de un real folos în baia 
dumneavoastră.

MISTRII
PENE PENTRU PLÃCILE DE FAIANTÃ SAU GRESIEDISTANTIERE PENTRU PLÃCILE DE FAIANTÃ SAU GRESIE, ,

Cod: GP-0174, GP-0175, GP-0176

Cod: GP-0488Cod: GP-0157, GP-0158, GP-0159



CARACTERISTICI DE BAZĂ:

 recipientul pentru zidărie pe care vi-l propunem este produs din PVC dur, 
de culoare neagră, fiind rezistent şi greu de deteriorat. Este un produs de 
uz caznic şi/sau industrial

 suportul cu perie pentru toaletă este un produs indispensabil pentru 
orice spaţiu sanitar. Seturile model pară sau cub sunt alcătuite din perie 
şi suport de culoare albă, realizat din plastic cu durabilitate mărită. 
Designul clasic permite încadrarea acestora în orice stil

 peria de toaletă cu suport stativ din ABS este un produs indispensabil 
pentru orice spaţiu sanitar. Setul prezentat, cu suport şi perie, este ideal 
pentru a păstra vasul de toaletă mereu curat, fiind uşor de încadrat în 
orice colţ al băii dumneavoastră. Manerul periei prezintă o serie de 
striaţii care împiedică alunecarea, iar suportul adânc îi permite acesteia 
să fie mereu curată, îmbibată în detergent lichid care ţine la distanţă 
microbii. Setul este disponibil în 5 culori diferite:  verde, alb, roz, albastru 
şi vernil

SET DE TOALETÃ - MODEL CUB
PERIE DE TOALETÃ CU SUPORT STATIV DIN ABS

SET DE TOALETÃ - MODEL PARÃCANCIOC

Cod: TG-0263

Cod: GP-1206, GP-1213, 
GP-1247, GP-1214, GP-1215

Cod: TG-0265Cod: GP-0422
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