
accesorii pentru baie 
şi bucătărie

• Grile

• Ventilatoare

• Uşiţe de vizitare



 � Se montează la guri de aerisire rotunde cu diametre de 150mm. 
 � Se acţionează doar din interior.

Cod Denumire Buc/bax

770061 Grilă gravitaţională diam. 150mm c T-79 1

770106 Grilă gravitaţională 14x14cm c TN1 1

770107 Grilă gravitaţională 14x21cm c TN2 1

Grilă Gravitaţională

 � Se montează pe tubulatură. 
 � Cu plasă împotriva insectelor. 
 � Dimensiuni variate.

Cod Denumire Buc/bax

770100 Grilă aerisire rotundă cu plasă, diam. 100mm c T-30 1

770104 Grilă aerisire rotundă cu plasă, diam. 70mm c T-75 1

770105 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 110mm c T-77 1

770108 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 100mm c TRU14k 1

770110 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 150mm c TRU18k 1

770111 Grilă aerisire rotundă cu plasă diam. 200mm c TRU20k 1

Grilă de aerisire rotundă cu plasă

 � Se montează pe tubulaturi.
 � Sunt realizate din polietilenă.
 � Au flexibilitate ridicată şi rezistenţă mare în timp .

Cod Denumire Buc/bax

770103 Grilă aerisire rotundă, diam. 45/52 c T-72, set 4 buc 1

Grilă de aerisire rotundă   
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 � Se montează pe suprafeţe plane cu prindere prin şuruburi sau 
prin lipire. Montarea nu este condiţionată de un suport sau de 
o dimensiune a găurii standard. 

 � Are plasă de protecţie împotriva insectelor. 
 � Dimensiuni variate.

Cod Denumire Buc/bax

770063 Grilă aerisire simplă cu plasă 15x15cm c TRU2 1

770064 Grilă aerisire simplă cu plasă 18x25cm c TRU4 1

770065 Grilă aerisire simplă cu plasă 20x20cm c TRU6 1

770066 Grilă aerisire simplă cu plasă 25x25cm c TRU8 1

770067 Grilă aerisire simplă cu plasă 30x30cm c TRU10 1

770112 Grilă aerisire simplă cu plasă 20x25cm c TRU22 1

770069 Grilă aerisire simplă cu plasă 20x30cm c TRU24 1

Grilă de aerisire simplă cu plasă

 � Este recomandat pentru montarea în tubulaturile de evacuare. 
 � Nu are nevoie de ramă exterioară. 
 � Se caracterizează printr-o performanţă excelentă şi  
fiabilitate ridicată.

Cod Denumire Buc/bax

770114 Ventilator diam. 100mm c WA100 1

770115 Ventilator diam. 120mm c WA120 1

770116 Ventilator diam. 150mm c WA150 1

ventilator

 � Este recomandat pentru montajul în tubulaturile de evacuare. 
 � Este utilizat pentru a susţine ventilaţia în clădiri mari și în 
spaţii comerciale. 

 � Funcţionează silenţios, are eficienţă energetică şi este extrem  
de fiabil.

Cod Denumire Buc/bax

770071 Ventitator pentru tubulatură diam. 100mm c WKA100 1

770072 Ventitator pentru tubulatură diam. 125mm c WKA125 1

ventilator pentru tubulatură

 � Este recomandată pentru montajul în spaţiile de locuit, băi, 
bucătării, holuri, birouri. 

 � Se montează foarte uşor şi este foarte rezistentă în timp.

Cod Denumire Buc/bax

770023 Uşiţă  vizitare plastic 150mmx150mm, c DT10    1

770024 Uşiţă  vizitare plastic 150mmx200mm, c DT11 1

770025 Uşiţă  vizitare plastic 200mmx200mm, c DT12 1

770026 Uşiţă  vizitare plastic 200mmx250mm, c DT13      1

770027 Uşiţă  vizitare plastic 200mmx300mm, c DT14        1

770028 Uşiţă  vizitare plastic 300mmx300mm, c DT15        1

770029 Uşiţă  vizitare plastic 300mmx400mm, c DT16   1

uşiţă de vizitare din plastic
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