
APZ18 Simple, APZ22 Optimal

Canale de scurgere pentru 

duş cu margine din inox

Opţiunea 

economică 

pentru un 

look perfect!

NOU
PRODUS 

ÎN CEHIA

Canale de scurgere liniare 

pentru duş din plastic



Pachetul conţine
 canal de scurgere liniară

 grătar

 bandă hidroizolaţie pentru toată lungimea rigolei

 sifon cu sistem combinat SMART

 kit de ancorare (șuruburi, dibluri)

 picioare de ancoraj

 cârlig

Canalul de scurgere și grătarul sunt incluse 

în pachet (550, 650, 750, 850, 950 mm)

Datorită înălţimii de instalare redusă de doar 62 mm, canalele de 

scurgere pentru duș APZ8, APZ9, APZ10, APZ18 sunt potrivite pentru 

renovări. Ele sunt fabricate din plastic de calitate rezistent la chimicale 

și la îngheţ și sunt demontabile până la ţeava de evacuare. Fiecare 

pachet include rigola completă cu grătar și accesorii. Vă oferim trei 

variante de grătare pentru rigolele cu margine din plastic si  una 

pentru rigola cu margine metalică.

TRAPĂ UȘOR DE CURĂŢAT 

2 COMAPRTIMENTE DE 

EVACUARE

REZISTENŢĂ 

SPORITĂ ÎMPOTRIVA 

PRODUSELOR CHIMICE

PICIOARE 

PENTRU 

AJUSTAREA 

ÎNĂLŢIMII

GRĂTARUL ESTE INCLUS

SMART

62 mm

Ø40 15 mm

APZ8 Simple 

APZ9 Simple 

APZ10 Simple
Canale de scurgere 

cu margine din plastic

APZ18 Simple 
Canale de scurgere 

cu margine din inox
NOU

APZ8

APZ9

APZ10

APZ18

CANAL DE SCURGERE 

PENTRU DUȘ APZ18 SIMPLE 

CU MARGINE DIN OŢEL INOXIDABIL

MARGINE

DIN INOX
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APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple, APZ18 Simple

Variante de lungime ale canalelor 

de scurgere
550, 650, 750, 850, 950 mm

Înălţime de instalare 62 mm

Rata de scurgere a canalului 30 l/min

Ţeavă de evacuare Ø40 mm

Lăţimea grilajului 55 mm



* Variantă de lungime disponibilă doar pentru APZ12 Optimal

APZ22 Optimal 
Canale de scurgere 

cu margine din inox

TRAPĂ UȘOR DE CURĂŢAT 

2 COMAPRTIMENTE DE EVACUARE

CANAL DE 

SCURGERE ÎNCLINAT

PICIOARE PENTRU 

AJUSTAREA ÎNĂLŢIMII

SIFON CU SISTEM 

COMBINAT DE REŢINERE 

A MIROSURILOR

REZISTENŢĂ 

SPORITĂ ÎMPOTRIVA 

PRODUSELOR CHIMICE

Variante de grătar perforat sau suport 

pentru încastrarea plăcilor ceramice

Canalele de scurgere pentru duș din plastic APZ12 și APZ22 au o 

adâncime de instalare de 85 mm. Sunt confecţionate din plastic foarte 

rezistent la îngheţ și diverse chimicale și permit o curăţare simplă 

și completă a ambelor compartimente, ceea ce asigură o drenare 

perfectă a apei la nivelul pardoselii. Trapa dublu compartimentată 

asigură o rată de scurgere de pană la 63 l/min. Acest lucru garantează 

faptul că nu se vor produce inundaţii chiar și la folosirea unor capete 

de duș cu presiune foarte mare. Picioarele de ajustare ancorabile din 

plastic ajută la instalarea ușoară și convenabilă, inclusiv setarea precisă 

a nivelului dorit. Grătarele nu sunt incluse. Puteţi opta pentru grătare 

perforate, pline, pentru încastrarea plăcilor ceramice sau chiar din 

lemn rezistent la apă.

SMART

85 mm

Ø50

15 mm

EN 1253

NOU

APZ12 Optimal
Canale de scurgere 

cu margine din plastic

TILE

BUBLE

DREAM

CANAL DE SCURGERE 

PENTRU DUȘ APZ22 OPTIMAL 

CU MARGINE DIN OŢEL INOXIDABIL

MARGINE

DIN INOX
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APZ12 Optimal, APZ22 Optimal 

Variante de lungime ale canalelor 

de scurgere
750, 850, 950, 1.050* mm

Înălţime de instalare 85 mm

Rata de scurgere a canalului 63 l/min

Ţeavă de evacuare Ø50 mm

Lăţimea grilajului 53 mm

PURE

LINE

CUBE HOPE

SOLIDSUPORT PENTRU 

ÎNCASTRAREA 

PLĂCILOR CERAMICE

Cand apa nu curge prin sifon, 

clapetele se închid, astfel chiar dacă 

apa se evaporă acestea împiedică 

mirosurile neplăcute din canalizare.

Sub presiunea apei clapetele 

se deschid și permit 

scurgerea apei.

Sifon cu sistem combinat de reţinere a mirosurilor

Are aplicabilitate nu doar în incintele de duș folosite frecvent, unde 

asigură o rată de scurgere foarte ridicată, dar și în cele folosite 

ocazional (zone recreaţionale sau cu utilizare sezonieră), unde irigarea 

insuficientă cauzează uscarea sifonului anti-miros.

SOLID



Profi lul din oţel inoxidabil acoperă distanţa verticală 

dintre pantă și zonele de podea orizontale. Sunt 

disponibile în fi nisaj mat, de dreapta sau de stânga și 

ambele versiuni cu lungimi de 1.000 mm și 1.200 mm. 

Modelul de înclinaţie se alege după direcţia pantei de 

scurgere pentru duș. Ambele modele pot fi  folosite în 

spatele rigolei cât și în laterale acesteia.

Cod produs
Lungime 

bandă
Finisaj

Înălţime 

guler

APZ901M/1000 1.000 mm Stânga 12 mm

APZ901M/1200 1.200 mm Stânga 12 mm

APZ902M/1000 1.000 mm Dreapta 12 mm

APZ902M/1200 1.200 mm Dreapta 12 mm

APZ903M/1000 1.000 mm Stânga 14 mm

APZ903M/1200 1.200 mm Stânga 14 mm

APZ904M/1000 1.000 mm Dreapta 14 mm

APZ904M/1200 1.200 mm Dreapta 14 mm

APZ905M/1000 1.000 mm Reversibil 12 mm

APZ905M/1200 1.200 mm Reversibil 12 mm

APZ906M/1000 1.000 mm Reversibil 14 mm

APZ906M/1200 1.200 mm Reversibil 14 mm

Profil din oţel inoxidabil 

pentru pardoseli înclinate

Profi le din oţel inoxidabil pentru podea înclinată APZ90_M

APZ90_M

STÂNGA DREAPTA

STÂNGA

DREAPTA

PENTRU MONTAJ

CENTRAL
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