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INSTALAȚII PENTRU CLĂDIRI / INSTALLATIONS FOR BUILDINGS 
 SIFOANE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT / WASHING MACHINE SIPHONS

Informatii generale pentru proiectare

În principiu toate mașinile de spalat ar trebui racordate la 
canalizare prin intermediul unui sifon individual. TeraPlast si 
HL vă propun o gama largă de astfel de sifoane.

Sifoane pentru mașini de spălat

Spre deosebire de sifoanele pentru chiuvete sau lavoare, aceste 
sifoane sunt de tipul ascuns (îngropate). Acest fapt asigură o 
mulțime de avantaje: economisește spațiu, au un design plăcut 
și reduc zgomotul apei care se evacuează prin sifon.

Întreținerea și curățarea

Toate sifoanele pentru mașini de spălat îngropate oferite de noi 
sunt prevăzute cu acces pentru curățare. Noua serie HL4000 
sunt prevazute pentru o inspecție și curățare facilă cu un cartuș 
ce poate fi detașat. Prevăzut cu o față transparentă, se simplifică 
controlul iar un avantaj suplimentar este că prin detașarea 
cartușului se deschide accesul la conducta de canalizare și 
astfel posibilitatea de utilizare a unui helix pentru curățare.

Etanșeitate

Prin utilizarea inelelor de tip O-ring între sifon și furtunul 
mașinii de spălat se garantează un grad de etanșeitate extrem 
de ridicat, chiar și atunci când piulița de strângere nu este încă 
fixată. Acest aspect este extrem de important deoarece apa ce 
se evacuează din mașina de spălat produce vibrații ce în timp 
ar putea provoca detașarea furtunului de pe ștuțul sifonului.

Instalare

Vă rugăm să acordați atenție la instalare. Dacă sifonul este 
instalat prea adânc (îngropat), este posibilă prelungirea 
elementului filetat cu ajutorul unui accesoriu. La noua serie 
HL4000, prin utilizarea kitului 4000.0 este posibilă alegerea 
ulterioară (dupa terminarea montajului) între un racord 
simplu (4000.1) sau dublu (4000.2).

Combinații posibile

În cazul în care conductele de evacuare au trasee lungi, este 
posibil ca apa din sifon să fie aspirată, datorită faptului ca nu 
este ventilată corespunzător. Acest neajuns ar putea fi evitat 
încă de la început prin uilizarea de sifoane cu sistem integrat 
de aerare. Pentru comoditate sau design, furnizăm și sifoane 
prevazute cu racord de alimentare cu apa rece pentru mașina 
de spălat sau și cu racord pentru instalația electrică.

General  information for designing

In principle all washing machines should be connected to 
the sewer by a siphon individually. TeraPlast and HL offers a 
wide range of such traps.

Traps for washing machines

Unlike traps for sinks or washbasins, these types of traps are 
hidden (buried). This installation provides many advantages: 
it saves space, ensure a nice design and reduce the water 
noise when is discharged.

Maintenance and cleaning

All buried siphons for washing machines offered by us are 
provided with access for cleaning. The New series HL4000 are 
designed for easy inspection and cleaning, with a cartridge 
that can be detached. Featuring a front transparent, 
simplifies control and an additional advantage is that by 
removing the cartridge we open the access to the sewer 
systems and the possibility of using a helix for cleaning.

Tightness

By using rings of type O-ring between the siphon and washer 
hose it is ensured a high tightness, even when the clamping 
nut is not yet fixed. This is extremely important because 
the evacuating water from the washing machine produces 
vibrations and could cause the detachment of the machine 
hose from the siphon tube.

Installation

Please pay attention at installation. If the siphon is installed 
too deep (buried), it is possible to extend the threaded 
element with an accessory. At the new series HL4000 by 
using 4000.0 kit provide the possibility to choose later (after 
installation) between a simple connection (4000.1) or double 
connection (4000.2).

Possible combinations

If the outflow pipes have long routes, is possible that the 
water from the trap to be sucked, because the system is 
not properly ventilated. This lack can be avoided since 
the beginning by using a siphon with integrated aeration. 
For convenience or design, we supply siphons provided 
with cold water supply connection for washing machine or 
electrical connection.
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INSTALAȚII PENTRU CLĂDIRI / INSTALLATIONS FOR BUILDINGS 
 SIFOANE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT / WASHING MACHINE SIPHONS

Cod articol Debit/Flow
(l/sec)

Intrare
Inlet

Racord
Outlet

Gardă apă (mm)
Seal water (mm)

Material
Material

SIFHL400 0.38 3/4"-1" 40/50 50 PE/stainless steel
SIFHL400ECO 0.38 3/4"-1" 40/50 50 PE

Cod articol Debit/Flow
(l/sec)

Intrare
Inlet

Gardă apă (mm)
Seal water (mm)

Material
Material

SIFHL4000.1 0.5 vezi nota/see note 50 PE/stainless steel
SIFHL4000.2 2 x 0.5 vezi nota/see note 50 PE/stainless steel

Cod articol Racord
Outlet

Material
Material

SIFHL4000.0 40/50 PP

Sifon pentru mașina de spălat îngropat în perete
Concealed washing device trap

Set îngropare pentru sifon mașina spălat/ mașini de spălat
Concealled sifon box for washing maschine/ wasching machines

Set cartuș sifon pentru montaj în HL4000.0
Cartridge siphon kit for instalation inside HL4000.0

Notă
HL400 - cu capac otel inox, cutie rosie protectie 
sectionabila, acces curatire si valva anti-retur.
HL400ECO - fara capac otel inox, acces curatire si valva 
anti-retur. Adancimea minima de ingropare: 58mm.

Note
HL400 - with stainless steel cover, cuttable red specer, 
cleaning eye and back-water valve.
HL400 - without cover, no cuttable red specer, with 
cleaning eye and back-water valve. Minimum installation 
depth 58 mm.

Notă
Pentru instalarea in interior a cartuselor HL4000.1 
pentru racordarea unei masini de spalat
sau HL4000.2 - pentru racordarea a 2 masini de spalat 
sau masina spalat + uscator.
Adancimea minima de ingropare: 70mm.

Note
For instalation inside of the washing maschine cartridges: 
HL4000.1 - for one washing device
or HL4000.2 - for 2 washing devices or washing device + 
dryer.
Minimum installation depth 70 mm.

Notă
HL4000.1 - cu racord intrare HL19 (3/4" / 1") pentru 
racordarea unei masini de spalat.
HL4000.2 cu racord intrare 2 x HL19 + 1xHL19.2 (8-13mm 
/ 1") pentru racordarea a 2 masini de spalat sau a unei 
masini de spalat + uscator.
Cu capacul din spate transparent si valva anti-retur (bila).

Note
HL4000.1 - inlet HL19 (3/4" /1") for one washing device.
HL4000.2 - inlet 2 x HL19 + 1xHL19.2 (8-13mm/1") for 2 
washing devices or one washing device and one dryer 
maschine.
With transparent back cover and non return valve (ball).
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Sifon pentru mașina de spălat îngropat în perete pregătit pentru fixare racord alimentare apă
Recessed washing device trap with preparation for integrated water feed 

Sifon pentru maşina de spălat instalare pe perete 
Washing device siphon - on the wall

Cod articol Debit/Flow
(l/sec)

Intrare
Inlet

Racord
Outlet

Gardă apă (mm)
Seal water (mm)

Material
Material

SIFHL405ECO 0.38 3/4"-1" 40/50 50 PE/stainless steel

Cod articol Debit/Flow
(l/sec)

Intrare
Inlet

Racord
Outlet

Gardă apă (mm)
Seal water (mm)

Material
Material

SIFHL410 0.38 3/4" 40 50 PE

Notă
Cu placa otel inox 180x100, placa pentru fixare si set fixare.
Adancimea minima de ingropare: 70mm

Note
With stainless steel cover 180x100, and fixing plate and set.
Minimum installation depth 70 mm.

Notă
Recomandat pentru instalare in subsol sau in spatiile in 
care evile de canalizare sun montate aparent.
Adancimea de montaj: 54mm.
IMPORTANT
Pentru alte modele de sifoane pentru masini de spalat 
va rugam sa ne contactati.

Note
Recommended for installation in the basement or in 
placeces where the sewage pipes are instaled on the wall.
Minimum installation 54 mm.
IMPORTANT 
For other washing machines siphons models please 
contact us.
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INSTALAȚII PENTRU CLĂDIRI / INSTALLATIONS FOR BUILDINGS 
 SIFOANE PENTRU CONDENS / CONDENSATION SIPHONS

Informatii generale pentru proiectare

În multe situații, racordarea apei de condens  la sistemul de 
canalizare interioară este omisă în stadiul de proiectare. De 
cele mai multe ori rezolvarea acestei probleme este lăsată la 
latitudinea instalatorului, astfel existând riscul apariției unor erori.

În același timp, trebuie reținut ca atunci când trebuie 
evacuate cantități mici de apă, pot apărea diferite probleme 
ce teoretic ar putea fi evitate din stadiul de proiectare.

În continuare acest capitol vă prezintă câteva dintre soluțiile 
pe care le propunem.

Autocurățarea

Sifoanele care se utilizează pentru evacuarea unor cantități mici 
de apă (apa de condens de la aparate de aer condiționat sau 
de la sistemele de climatizare) sunt mai deosebite, ca urmare 
a vitezei de curgere extrem de reduse ce nu asigură un efect de 
auto-curățare a sifonului. De aceea, are sens să asigurăm un 
diametru suficient pentru țevile de scurgere: minim 32mm. În 
afară de aceasta recomandăm instalarea țevilor orizontale pe 
direcția sifonului cu o pantă de minim 10%.

Obturarea mirosurilor

Atunci când echipamentul (aer conditionat, sistemul de 
climatizare, etc.) nu funcționează o perioadă mai îndelungată 
de timp, garda de apa a sifonului se poate evapora. De aceea, 
este bine să vă asigurați că sifonul asigură o gardă de apă 
suficient de mare (modelul 136.2) sau sifonul este dotat cu 
un obturator de miros suplimentar (obturator mecanic) așa 
cum sunt dotate modelele 136N, 136.3 sau 138.

Întreținerea și curățarea

În cazul sifoanelor cu montaj îngropat (numai 138) vă rugăm 
să asigurați un spațiu de acces la sifon. Intervalele de inspecție 
depind de felul și cantitatea particulelor solide din aer (praf). 
În cazul aparatelor de aer condiționat recomandăm cel puțin 
o inspecție înainte de începerea sezonului.

Diferențele de presiune

În cazul sistemelor centralizate de aer condiționat sau 
ventilație, sifonul trebuie astfel instalat încât pe de-o parte în 
cazul apariției vacumului, aerul din încăpere sa nu pătrundă 
în instalație iar pe de altă parte în cazul apariției supra-
presiunii aerul din instalație să nu scape prin sifon. Un sifon 
pentru astfel de situații este modelul 136.2 (până la 2800 
Pascal) ce este echipat cu țevi transparente pentru a controla 
înălțimea gărzii de apă și un ștuț de conectare pentru furtun 
pentru completarea cu apă.

General  information for designing

In many cases, the connection of condensate water or 
dripping water to the waste water system is forgotten when 
planning. Most often this problem is left to the installer, so 
there is the risk of errors.

At the same time, it should be noted that when small 
amounts of water have to be discharged may appear different 
problems that theoretical could be avoided by design.

In this chapter we present some of the solutions that we 
propose for this application.

Self-cleaning

Drains which are used to eliminate small amounts of water 
(condensation from air conditioners or air conditioning 
systems) are different due to extremely low velocity which 
does not ensure an effect of self-cleaning in the siphon. 
Therefore, it makes sense to ensure a sufficient diameter 
for the drain pipes: minimum 32mm. Besides that, we 
recommend to install horizontal pipes in direction to the 
siphon with a minimum incline of 10%.

Stench trap

When equipment (air conditioning, climate control system, 
etc.) is not working for a longer period of time, the seal water 
from the siphon can evaporate. Therefore, you should make 
sure that the siphon ensures sufficient water guard (model 
136.2) or siphon is equipped with an additional mechanical 
trap inside (mechanical shutter) as equipped models 136N, 
136.3 or 138.

Maintenance and cleaning

With flush-mounted traps (only 138) please ensure access 
space to the siphon. The inspection intervals are depending 
on the type and quantity of solid particles in the air (dust). 
With air conditioners we recommend at least one inspection 
before the season.

Pressure differences

With central air conditioners or ventilation facilities the 
siphon has to be installed in that way, that on the one 
hand in case of vacuum, no air from the surrounding room 
gets into the device and on the other hand in case of over-
pressure no air escape from the siphon. A siphon model for 
such situations is 136.2 (up to 2,800 Pascal) equipped with 
transparent pipes to control the height of the water seal and 
a hose connection for refilling with water.
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INSTALAȚII PENTRU CLĂDIRI / INSTALLATIONS FOR BUILDINGS 
 SIFOANE PENTRU CONDENS / CONDENSATION SIPHONS

Cod articol Debit/Flow
(l/sec)

Intrare
Inlet

Racord
Outlet

Gardă apă (mm)
Seal water (mm)

Material
Material

SIFHL138 0.15 nota/note 32 60 PP/ABS

Cod articol Debit/Flow
(l/sec)

Intrare
Inlet

Intrare
Inlet

Racord
Outlet

Gardă apă (mm)
Seal water (mm)

Material
Material

SIFHL136N 0.37 nota/note lateral/
vertical 40 60 PP

SIFHL136NT 0.37 nota/note lateral/
vertical 40 60 PP*

Cod articol Debit/Flow
(l/sec)

Intrare
Inlet

Racord
Outlet

Gardă apă (mm)
Seal water (mm)

Material
Material

SIFHL136N 0.37 40 40 280 PP

Sifon de condens cu montaj îngropat cu gardă de apă şi bilă - pentru aparate de aer condiţionat
Concealed condensate water siphon with trap and ball - for AC unit

Sifon de condens cu gardă de apă şi bilă
Condensate water siphon with trap and ball

Sifon de condens cu gardă de apă
Condensate water siphon with trap 

Notă
Intrarea pentru tuburi cu diametrul exterior cuprins intre 
20 si 32mm dar cu minim 18mm diametrul interior.
Cu cartus de sifon transparent detasabil cu garda de 
apa de 50mm si aditional echipat cu obturator de miros 
mecanic tip bila ce asigura obturarea
mirosului si in cazul evaporarii garzii de apa. Se poate 
racorda si direct la canalizarea menajera si cartusul se 
poate scoate si curata ori de cate ori este necesar.
Adancimea minima de ingropare: 60mm.

Note
Inlet for pipes with outer diameter between 20 and 32mm 
but with minimum 18mm internal diameter.
With transparent and retractable siphon cartridge, 50mm 
water trap inside and additional with mechanical trap ball 
for odour in case of water evaporating.
It can be connected direct to sewer pipes and the 
cartridge can be removed and cleaned when necessary.
Minimum installation depth 60 mm.

Notă
HL136N si HL136NT prevazute cu racord de intrare 
pentru tuburi cu d=12-18mm sau tuburi cu D32mm.
* HL136NT este prevazut cu tuburi transparente pentru o 
vizibilitate mai buna.
Toate modelele sunt prevazute cu obturator de miros 
mecanic tip bila ce asigura obturarea mirosului si in 
cazul evaporarii garzii de apa
si cu acces (tip sertar) pentru o curatire facila a sifonului 
fara a fi necesara demontarea sa.
Racordarea la echipamente se poate face atât din lateral 
cât și vertical.

Note
HL136N and HL136NT inlet tube with d = 12-18mm or 
tubes D32mm.
* HL136NT is equipped with transparent tubes for better 
visibility.
All models are equipped with mechanical odor trap 
type ball that ensures the block of smell even if water is 
evaporated. 
With guard access (drawer-type) for easy cleaning siphon. 
No need to disassembly. 
Connecting the equipment can be both vertical and 
lateral.

Notă
Recomandat pentru vid - sau conducta de suprapresiune 
(racord de aspirație - sau de descărcare).
Cu gardă de apă de 280mm pentru obturarea mirosului.
Cu duza de furtun pentru reîncărcare.

Note
Recomanded for vacuum - or overpressure pipe 
(connection to suction - or discharge side).
With 280mm seal water as stench trap.
With hoze nozzle for refilling.
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INSTALAȚII PENTRU CLĂDIRI / INSTALLATIONS FOR BUILDINGS 
 SIFOANE PARDOSEALĂ / FLOOR SIPHONS

Informații generale pentru proiectare 
și instalare

Din gama de soluții pentru canalizările interioare nu puteau lipsi 
sifoanele de pardoseală. TeraPlast vă propune în continuare o 
gamă profesională de sifoane de pardoseală cu care se adresează 
în special clienților ce doresc o soluție sigură și eficientă pentru 
acest mic accesoriu care din păcate, ulterior instalării, în cele mai 
multe situații devine o mare bătaie de cap utlizatorilor ca urmare 
a mirosurilor neplăcute din camera de baie. 

Sifoane de pardoseală servesc drept punct de drenare centrală 
a suprafețelor de pardoseală. Pentru a obține un rezultat 
satisfăcător, instalatorul trebuie să se coordoneze cu arhitectul, 
constructorul, faianțarul, etc. Prin urmare, vă rugăm să luați în 
considerare încă de la faza de proiectare câteva teme:

Funcţiunea

Raspunsul la întrebarea cum este în cele din urmă folosit sifonul, 
decide din momentul proiectării sistemului de canalizare alegerea 
sifonului de pardoseală. În general, sifoane de pardoseală diferă în 
cazul utilizarii permanente (de exemplu, duș) și utilizării neregulate 
(ca scurgere de siguranță în baie).

Obturarea mirosului

La sifoanele de pardoseala rar utilizate trebuie evitat un 
lucru: mirosul care se degajă din sistemul de canalizare. O 
soluție clasică este de a utiliza un sifon de pardoseală cu 
o intrare suplimentară (HL300, HL304). Un obiect sanitar 
utilizat în mod regulat (de exemplu lavoarul) asigură ca garda 
de apă sa fie împrospătată. În acest caz, sifonul ar trebui să 
fie prevăzut cu protecție anti-refulare, astfel încât apa din 
lavoar să nu se poata scurge pe podea.

O altă soluție pentru această problemă este seria de sifoane 
"PRIMUS" de la HL. Aceste sifoane au un obturator de miros 
normal cu gardă de apă și un obturat mecanic. Un corp 
plutitor este parte a obturatorului. În cazul în care garda de 
apă se evaporă (sau este aspirată prin vid), corpul plutitor se 
scufundă pe gura sifonului și îl închide.

Capacitatea de scurgere

Procedura de încercare pentru evaluarea capacității de scurgere 
a sifoanelor de pardoseală se face conform EN 1253-2: 2004 cu 
20mm de apă deasupra grătarului. În cazul în care sifonul de 
pardoseală se intenționează a fi utilizat pentru duș fără barieră 
(direct pe pardoseală), instalatorul trebuie să aibă grijă ca debitul 
de scurgere al sifonului ales să fie mai mare decât debitul dușului, 
pentru a se evita ca apa să pătrundă în zona uscată a băii.

Hidroizolarea

Pentru a evita ca apa de pe pardoseală să pătrundă în placă 
sifonul de pardoseală trebuie să fie conectat la hidroizolația 
ce se execută la fața locului.

Atenție: Rosturile dintre plăcile de gresie nu sunt etanșe la apă!

General  information for designing and 
installation

From the interior sewage range of solutions could not miss the 
floor drains. TeraPlast offers a further range of professional 
floor drains that addresses especially to customers who 
want a secure and efficient solution for this little accessory 
that unfortunately after installation, in most cases, becomes 
a big headache for the   beneficiary due to unpleasant odors 
in the bathroom.

Floor drains serve as central drainage of floor surfaces. To 
reach a satisfying result the plumber has to coordinate with 
the architect, constructor, tiller, etc. Therefore please notice 
already during the planning and design some topics:

 

Function

The answer to the question how the floor drain is finally 
used, decides already during design of the system the choice 
of the floor drain. Generally, floor drains differs between 
permanent use (for example shower) and irregular use 
(safety drain in bathrooms).

Stench trap

At rarely used floor drains there is one thing to be avoided: 
the smell that rises from the sewage system. A classic 
solution is to use a floor drain with additional inlet (HL300, 
HL304). A regularly used drain spot (e.g. washing basin) 
makes sure that the trap cannot become dry. In this case 
the drain should be constructed backwater save, so that the 
wastewater from the basin cannot overflow on the floor.

Another solution for this problem is the drain-series 
“PRIMUS” from HL. These drains have a normal water siphon 
and a mechanical trap. A floating body is part of the water 
trap. When the water evaporates from the trap (or is sucked 
out by vacuum), the floating body sinks on the mouth of the 
drain and close it.

 

Drain capacity

The test procedure evaluating the drain capacity for the floor 
drains is made according to EN 1253-2: 2004 with 20mm 
impounded water above the grate. If the floor drain is intend 
to be used for barrier free showers, the plumber should take 
care that the flow rate of the choose floor drain is higher than 
the flow rate of the shower, to avoid water running into the 
dry area of the bathroom.

  
Waterproofing

To avoid leakage water to get into the floor construction, the 
floor drain has to be connected to the on-site waterproofing.

Attention: Gaps between tiles are not waterproof!
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In cele mai multe cazuri impermeabilizarea (de obicei cu 
compuși lichizi, pensulabili) se face direct sub plăcile de 
gresie. Sifoane de pardoseală HL sunt echipate cu flanșe 
pe care instalatorul poate instala kitul de hidroizolare 
corespunzător. Instalatorul, împreună cu faianțarul, trebuie 
să decidă kitul corespunzător.

Prin aplicarea materialului de impermeabilizare direct pe 
flanșa nu se asigură hidroizolarea corespunzătoare.

 

Instalarea

Când se instalează sifonul de pardoseală, nivelul flanșei 
trebuie să fie sub nivelul superior al șapei, astfel încât sa 
existe o înclinație suficientă pentru scurgere. Motivul acestei 
instalări este acela de a se asigura că apa de pe hidroizolație 
va putea fi colectată în corpul sifonului.

Din acest motiv: 
Atenție: Înălțimea corpului de scurgere nu este înălțimea 
minimă a șapei!

Design

În funcție de gusturi și funcționalitate, puteți alege diferite 
tipuri de grătare și extensii. Instalatorul trebuie să vorbească 
în prealabil cu beneficiarul, ce preferințe are, deoarece o 
modificare ulterioară nu este întotdeauna posibilă.

In most cases the waterproofing (mostly liquid compounds) 
is located directly under the tiles. HL floor drains are 
equipped with flanges on which plumber may install the 
right sealing kit. The installer, together with the tiller, should 
decide which. 

To apply waterproofing material directly on the flange is 
not waterproof.

 

Installation

When the floor drain is installed, the level of the flange 
should be below the level of the screed, so that a sufficient 
incline to the drain is possible. The reason of this installation 
is to ensure that the water leakage from the waterproofing 
will be collected in the floor drain body.

For this reason: 
Attention: The height of the drain body is not the minimum 
height of the screed!

Design

Depending on taste and function, you may choose different 
types of grates and extensions. The plumber should first 
talk to the end-user, which one he prefers, as a subsequent 
change is not always possible.
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Cod articol D
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL80.1 50/75  0,5 PE polimeri

Cod articol D intrare
(mm)

D intrare
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL300 40/50 50  0,5 PE polimeri

Cod articol D intrare
(mm)

D intrare
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL304 40 50  0,5 PE polimeri

Sifon pardoseală cu ieşire orientabilă D50/75, gardă de apă şi grătar inox
Floor drain, with orientable outlet D50/75, water trap and stainless steel grate

Sifon pardoseală cu 1 intrare/1 ieȘire, gardă de apă, protecție antirefulare și grătar inox
Floor drain, with 1 inlet/1 outlet water trap, backwater protector and stainless steel grate

Sifon pardoseală cu 3 intrări/1 ieșire, protecție antirefulare și grătar inox
Floor drain, with 3 inlets/1 outlet water trap, backwater protector and stainless steel grate

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei si racord orientabil D50/75 din PE. Se 
poate suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama 
123x123mm si gratar de inox 115x115mm. Clasa de 
sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros cu gardă de apă de 50mm.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE orientable outlet D50/75mm. It can be welded with PE 
pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate. 
Loading class K3=max 300kg.
Water trap seal 50mm.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord intrare D40/50 si racord ieșire 
D50. Se poate suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama PP 
123x123mm si gratar de inox 115x115mm. Clasa de 
sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros cu gardă de apă de 50mm.
Cu sistem de protecție antirefulare.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. 
With 1 inlet D40/50 and outlet D50. It can be welded with 
PE pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate. 
Loading class K3=max 300kg.
Water trap seal 50mm.
With backwater protector system.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu 3 racorduri intrare D40 si racord ieșire 
D50. Se poate suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama PP 
123x123mm si gratar de inox 115x115mm. Clasa de 
sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros cu gardă de apă de 50mm.
Cu sistem de protecție antirefulare.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 3 
inlets D40 and outlet D50. It can be welded with PE pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate. 
Loading class K3 = max 300kg.
Water trap seal 50mm.
With backwater protector system.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).
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Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL310N 50/75/110  0,67 PE polimeri
SIFHL310N-3000 50/75/110  0,67 PE polimeri

Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL310NPr 50/75/110  0,5 PE polimeri
SIFHL310NPr-3000 50/75/110  0,5 PE polimeri

SIFHL310N Sifon pardoseală cu ieșire verticală și grătar inox
SIFHL310N Floor drain, with vertical outlet and stainless steel grate
SIFHL310N-3000 Sifon pardoseală cu ieșire verticală, RAMĂ INOX și grătar inox
SIFHL310N-3000 Floor drain, with vertical outlet, STAINLESS STEEL FRAME and stainless steel grate

SIFHL310NPr Sifon pardoseală cu ieșire verticală OBTURATOR PRIMUS și grătar inox
SIFHL310NPr Floor drain, with vertical outlet, PRIMUS TRAP and stainless steel grate
SIFHL310NPr-3000 Sifon pardoseală cu ieșire verticală, OBTURATOR PRIMUS, RAMĂ INOX și grătar inox
SIFHL310NPr-3000 Floor drain, with vertical outlet, PRIMUS TRAP, STAINLESS STEEL FRAME and stainless steel grate

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord vertical D50/75/110mm. Se 
poate suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama PP 
123x123mm si gratar de inox 115x115mm la SIFHL310N. 
Clasa de sarcina K3=max 300kg.
Cu inaltator din PP ajustabil (10-80mm) cu rama INOX 
121x121mm si gratar de inox 115x115mm. Cu sistem 
Klick-Klack la SIFHL310N-3000. Clasa de sarcina K3=max 
300kg.
Cu obturator de miros cu gardă de apă de 50mm.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE vertical outlet D50/75/110mm. It can be welded with 
PE pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate at 
SIFHL310N. Loading class K3 = max 300kg.
PP extension adjustable (10-80mm) with STAINLESS 
STEEL frame 121x121mm and 115x115mm stainless steel 
grate and Klick-Klack system at SIFHL310N-3000. Loading 
class K3 = max 300kg.
Water trap seal 50mm.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord vertical D50/75/110mm.Se poate 
suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama 
PP 123x123mm si gratar de inox 115x115mm la 
SIFHL310NPr. Clasa de sarcina K3=max 300kg.
Cu inaltator din PP ajustabil (10-80mm) cu rama INOX 
121x121mm si gratar de inox 115x115mm. Cu sistem 
Klick-Klack la SIFHL310NPr-3000. Clasa de sarcina 
K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros "PRIMUS" cu garda de apa 50mm 
ce asigura obturarea mirosului si in eventualitatea 
evaporarii garzii de apa din sifon.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE vertical outlet D50/75/110mm. It can be welded with 
PE pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate at 
SIFHL310NPr. Loading class K3 = max 300kg.
PP extension adjustable (10-80mm) with STAINLESS 
STEEL frame 121x121mm and 115x115mm stainless 
steel grate and Klick-Klack system at SIFHL310NPr-3000. 
Loading class K3 = max 300kg.
With PRIMUS trap seal, water guard 50mm, ensures 
smell obstruction even in the event of water guard 
evaporation.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).
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Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL310NG 50/75/110  0,67 PE polimeri
SIFHL310NR 50/75/110  0,67 PE polimeri

Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL3100 50/75/110  1,25/1,4 PE polimeri
SIFHL3100Pr 50/75/110  0,8 PE polimeri

SIFHL310NG Sifon pardoseală cu ieșire verticală cu ramă și grătar fontă - clasa A15
SIFHL310NG Floor drain, with vertical outlet, with cast irn frame and cover - class A15
SIFHL310NR Sifon pardoseală cu ieșire verticală, și capac inox rotund
SIFHL310NR Floor drain, with vertical outlet and stainless steel round cover

SIFHL3100 Sifon pardoseală cu ieșire verticală, înălțător cu ramă și grătar inox - DEBITE MARI
SIFHL3100 Floor drain, with vertical outlet, stainless steel frame and grate - HIGH FLOW
SIFHL3100Pr Sifon pardoseală cu ieșire verticală, OBTURATOR PRIMUS,  înălțător cu ramă și grătar inox - DEBITE MARI
SIFHL3100Pr Floor drain, with vertical outlet, PRIMUS TRAP, stainless steel frame and grate - HIGH FLOW

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord vertical D50/75/110mm. Se 
poate suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (32-73mm) cu rama fontă 
150x150mm si gratar fontă 137x137mm la SIFHL310NG. 
Clasa de sarcina L15=max 1,5 tone.
Cu inaltator din PP ajustabil (20-73mm) cu rama inox 
Ø133mm si capac inox Ø112mm-la HL310NR. Clasa de 
sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros cu gardă de apă de 50mm.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE vertical outlet D50/75/110mm. It can be welded with 
PE pipes.
PP extension adjustable (32-73mm) with cast iron 
frame 150x150mm and 137x137mm cast iron grate at 
SIFHL310NG. Loading class L15 = max 1,5 tons.
PP extension adjustable (20-73mm) with STAINLESS 
STEEL frame Ø133mm and Ø112mm stainless steel round 
cover at SIFHL310NR. Loading class K3 = max 300kg.
Water trap seal 50mm.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord vertical D50/75/110mm. Se 
poate suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (8-80mm) cu RAMA INOX 
V4A 145x145mm si gratar de inox 138x138mm cu sistem 
Klick-Klack. Clasa de sarcina K3=max 300kg. 
Debite: la HL3100 - 1,25 l/sec pentru D50 și 1,4 l/sec 
pentru D75/110; la HL3100Pr - 0,8 l/sec.
Cu obturator cu garda de apă de 50mm la SIFHL3100.
Cu obturator de miros "PRIMUS" cu garda de apa 50mm 
ce asigura obturarea mirosului si in eventualitatea 
evaporarii garzii de apa din sifon la HL3100Pr.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE vertical outlet D50/75/110mm. It can be welded with 
PE pipes.
PP extension adjustable (8-80mm) with STAINLESS STEEL 
FRAME V4A, 145x145mm and 138x138mm stainless steel 
grate with Klick-Klack system. Loading class K3 = max 300kg.
Capacity: at HL3100 - 1,25 l/sec for D50 and 1,4 l/sec for 
D75/110; at HL3100Pr - 0,8 l/sec.
With water trap seal 50mm at SIFHL3100.
With PRIMUS trap seal, water guard 50mm, ensures 
smell obstruction even in the event of water guard 
evaporation at SIFHL3100Pr.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).
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Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL510N 40/50  0,55/0,40 PE polimeri
SIFHL510N-3000 40/50  0,55/0,40 PE polimeri

Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL510NPr 40/50  0,5/0,35 PE polimeri
SIFHL510NPr-3000 40/50  0,5/0,35 PE polimeri

SIFHL510N Sifon pardoseală cu ieșire laterală și grătar inox
SIFHL510N Floor drain, with horizontal outlet and stainless steel grate
SIFHL510N-3000 Sifon pardoseală cu ieșire laterală, RAMĂ INOX și grătar inox
SIFHL510N-3000 Floor drain, with lateral outlet, STAINLESS STEEL FRAME and stainless steel grate

SIFHL510NPr Sifon pardoseală cu ieșire laterală OBTURATOR PRIMUS și grătar inox
SIFHL510NPr Floor drain, with vertical outlet, PRIMUS TRAP and stainless steel grate
SIFHL510NPr-3000 Sifon pardoseală cu ieșire verticală, OBTURATOR PRIMUS, RAMĂ INOX și grătar inox
SIFHL510NPr-3000 Floor drain, with vertical outlet, PRIMUS TRAP, STAINLESS STEEL FRAME and stainless steel grate

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord lateral D40/50mm. Se poate 
suda cu tevi din PE pentru canalizare. 
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama PP 
123x123mm si gratar de inox 115x115mm la SIFHL510N. 
Clasa de sarcina K3=max 300kg. 
Cu inaltator din PP ajustabil (10-80mm) cu rama INOX 
121x121mm si gratar de inox 115x115mm cu sistem Klick-
Klack la SIFHL510N-3000. Clasa de sarcina K3=max 300kg.
Cu obturator de miros cu gardă de apă de 50mm.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE horizontal outlet D40/50mm. It can be welded with PE 
pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate at 
SIFHL510N. Loading class K3 = max 300kg.
PP extension adjustable (10-80mm) with STAINLESS 
STEEL frame 121x121mm and 115x115mm stainless steel 
grate and Klick-Klack system at SIFHL510N-3000. Loading 
class K3 = max 300kg.
Water trap seal 50mm.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord lateral D40/50mm. Se poate 
suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama 
PP 123x123mm si gratar de inox 115x115mm la 
SIFHL510NPr. Clasa de sarcina K3=max 300kg. 
Cu inaltator din PP ajustabil (10-80mm) cu rama INOX 
121x121mm si gratar de inox 115x115mm cu sistem Klick-
Klack la SIFHL510NPr-3000. Clasa de sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros "PRIMUS" cu garda de apa 50mm 
ce asigura obturarea mirosului si in eventualitatea 
evaporarii garzii de apa din sifon.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE horizontal outlet D40/50mm. It can be welded with PE 
pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate at 
SIFHL510NPr. Loading class K3 = max 300kg.
PP extension adjustable (10-80mm) with STAINLESS 
STEEL frame 121x121mm and 115x115mm stainless 
steel grate and Klick-Klack system at SIFHL510NPr-3000. 
Loading class K3 = max 300kg.
With PRIMUS trap seal, water guard 50mm, ensures 
smell obstruction even in the event of water guard 
evaporation. 
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).
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Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL510NG 40/50  0,55 PE polimeri
SIFHL510NR 40/50  0,55 PE polimeri

Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL90Pr 40/50  0,43 PE polimeri
SIFHL90Pr-3000 40/50  0,43 PE polimeri

SIFHL510NG Sifon pardoseală cu ieșire laterală cu ramă și grătar fontă - clasa A15
SIFHL510NG Floor drain, with horizontal outlet, with cast irn frame and cover - class A15
SIFHL510NR Sifon pardoseală cu ieșire laterală, și capac inox rotund
SIFHL510NR Floor drain, with horizontal outlet and and stainless steel round cover

SIFHL90Pr Sifon pardoseală PLAT cu ieșire laterală OBTURATOR PRIMUS și grătar inox
SIFHL90Pr FLAT Floor drain, with horizontal outlet, PRIMUS TRAP and stainless steel grate
SIFHL90Pr-3000 Sifon pardoseală PLAT cu ieșire laterală, OBTURATOR PRIMUS, RAMĂ INOX și grătar inox
SIFHL90Pr-3000 FLAT Floor drain, with horizontal outlet, PRIMUS TRAP, STAINLESS STEEL FRAME and stainless steel grate

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord lateral D40/50mm. Se poate 
suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (32-73mm) cu rama fontă 
150x150mm si gratar fontă 137x137mm la SIFHL510NG. 
Clasa de sarcina L15=max 1,5 tone. 
Cu inaltator din PP ajustabil (20-73mm) cu rama inox 
Ø133mm si capac inox Ø112mm-la HL510NR. Clasa de 
sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros cu gardă de apă de 50mm.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation. With 
PE horizontal outlet D40/50mm. It can be welded with PE 
pipes.
PP extension adjustable (32-73mm) with cast iron 
frame 150x150mm and 137x137mm cast iron grate at 
SIFHL510NG. Loading class L15 = max 1,5 tons.
PP extension adjustable (20-73mm) with STAINLESS 
STEEL frame Ø133mm and Ø112mm stainless steel round 
cover at SIFHL510NR. Loading class K3 = max 300kg.
Water trap seal 50mm.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).

Notă
Corp receptor din PE PLAT, cu înălțimea de numai 
57mm, prevazut cu flansa pentru fixarea hidroizolatiei 
cu racord lateral D40/50mm. Se poate suda cu tevi din 
PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (12-70mm) cu rama PP 
123x123mm si gratar de inox 115x115mm la SIFHL90Pr. 
Clasa de sarcina K3=max 300kg. 
Cu inaltator din PP ajustabil (10-80mm) cu rama INOX 
121x121mm si gratar de inox 115x115mm cu sistem Klick-
Klack la SIFHL90Pr-3000. Clasa de sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator de miros "PRIMUS" cu garda de apa 30mm 
ce asigura obturarea mirosului si in eventualitatea 
evaporarii garzii de apa din sifon.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
FLAT PE drain body with only 57mm height, with 
flange to fix the hidroinsulation. With PE horizontal outlet 
D40/50mm. It can be welded with PE pipes.
PP extension adjustable (12-70mm) with PP frame 
123x123mm and 115x115mm stainless steel grate at 
SIFHL90Pr. Loading class K3 = max 300kg.
PP extension adjustable (10-80mm) with STAINLESS 
STEEL frame 121x121mm and 115x115mm stainless steel 
grate and Klick-Klack system at SIFHL90Pr-3000. Loading 
class K3 = max 300kg.
With PRIMUS trap seal, water guard 50mm, ensures 
smell obstruction even in the event of water guard 
evaporation. 
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).
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Cod articol D iesire
(mm)

Debit
(l/sec)

Tip flanşă/
guler

Hidroizolaţia
corespondentă

SIFHL5100 50/75  0,8 PE polimeri
SIFHL5100Pr 50/75  0,8 PE polimeri

SIFHL5100 Sifon pardoseală cu ieșire laterală, înălțător cu ramă și grătar inox - DEBITE MARI
SIFHL5100 Floor drain, with horizontal outlet, stainless steel frame and grate - HIGH FLOW
SIFHL5100Pr Sifon pardoseală cu ieșire laterală, OBTURATOR PRIMUS,  înălțător cu ramă și grătar inox - DEBITE MARI
SIFHL5100Pr Floor drain, with horizontal outlet, PRIMUS TRAP, stainless steel frame and grate - HIGH FLOW

ACCESORII / ACCESSORIES

Notă
Corp receptor din PE, prevazut cu flansa pentru fixarea 
hidroizolatiei cu racord lateral D50/75mm. Se poate 
suda cu tevi din PE pentru canalizare.
Cu inaltator din PP ajustabil (8-80mm) cu RAMA INOX 
V4A 145x145mm si gratar de inox 138x138mm cu sistem 
Klick-Klack. Clasa de sarcina K3=max 300kg. 
Cu obturator cu garda de apă de 50mm la SIFHL5100.
Cu obturator de miros "PRIMUS" cu garda de apa 50mm 
ce asigura obturarea mirosului si in eventualitatea 
evaporarii garzii de apa din sifon la HL5100Pr.
Pentru fixarea hidroizolatiei se va comanda separat kitul 
de hidroizolare corespunzator tipului de membrana de 
hidroizolatie utilizat (polimeri, PVC, FPO, pensulabila).

Note
PE drain body with flange to fix the hidroinsulation.  
With PE vertical outlet D50/75mm. It can be welded with 
PE pipes.
PP extension adjustable (8-80mm) with STAINLESS STEEL 
FRAME V4A, 145x145mm and 138x138mm stainless steel 
grate with Klick-Klack system. Loading class K3 = max 300kg.
With water trap seal 50mm at SIFHL3100.
With PRIMUS trap seal, water guard 50mm, ensures 
smell obstruction even in the event of water guard 
evaporation at SIFHL3100Pr.
To fix the hidro-insulation you have to order separate the 
hidroinsulation kit according the type of membrane that
will be used on the site (polymers, PVC, FPO, liquid).

Cod articol D
(mm)

Înălţime
totală

Înălţime
utilă

Înălţime
minimă

SIFHL37N 110 90 80 12

Cod articol D
(mm)

Înălţime
totală

Înălţime
utilă

Înălţime
minimă

SIFHL37NP 110 110 105 4,5

Înălțător cu rama PP și grătar inox 
PP Standard extension with PP frame and stainless steel grate 

Înălțător cu guler din PVC și grătar inox 
Extension with PVC collar and stainless steel grate 

Notă
Inaltator ajustabil in inaltime cu rama din PP cu 
dimensiunile de 123x123mm si gratar inox V2A cu 
dimensiunile de 115x115mm.
Clasa de sarcina K3 - max 300kg.

Note
Standard extension adjustable in height with PP frame 
sizes of 123x123mm and stainless steel grill V2A with 
dimensions of 115x115mm.
Loading class K3 = max 300kg.

Notă
Inaltator ajustabil in inaltime cu guler din PVC cu 
dimensiunile de 185x185mm si gratar inox V2A cu 
dimensiunile de 115x115mm.
Clasa de sarcina K3 - max 300kg.
Pentru pardoseli acoperite cu PVC, prin lipirea directă a 
acoperirii din PVC de gulerul înălțătorului.

Note
Standard extension adjustable in height with PVC collar 
size of 185x185mm and stainless steel grill V2A with 
dimensions of 115x115mm.
Loading class K3 = max 300kg.
For PVC coated floor by direct bonding of the PVC covering 
on the extension collar.
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Cod articol D
(mm)

Înălţime
totală

Înălţime
utilă

Înălţime
minimă

SIFHL39G 110 90 80 12

Cod articol Model Dimensiuni
(mm)

Greutate
(g)

SIFHLHL3120 Quadra 115x115 450
SIFHLHL3121 Seine 115x115 440
SIFHLHL3122 Loire 115x115 440
SIFHLHL3123 Orinoco 115x115 440
SIFHLHL3124 Nil 115x115 440
SIFHLHL3125 Yukon 115x115 440
SIFHLHL3127 Primus Design 115x115 450

Cod articol Dimens
(mm)

Material
flanșă

Dimensiuni
folie

Tipul
foliei

Hidroizolația
corespondentă

SIFHL83.0 196x114 inox fara fara benzi din polimeri

SIFHL83.M 196x114 inox 400x500 laminata 
caserata pensulabila-paste din 2 comp. epoxidice

SIFHL83 196x114 inox 400x400 EPDM membrane EPDM, acoperiri cu bitum
SIFHL83.H 196x114 inox 500x500 Bitum sudura cu membrane bituminoase
SIFHL83.P 290x114 PVC - fara membrane PVC
SIFHL83.PP 290x114 PP - fara membrane FPO,TPO

Cod articol D
(mm)

Înălţime
totală

Înălţime
utilă

Înălţime
minimă

SIFHL3200 110 100 80 12
SIFHL3210 110 100 80 12

Înălțător cu rama și grătar fontă - clasa L15 - 1,5 tone
Standard extension with cast iron frame and grate - class L15 - 1,5 tons 

Grătare din inox "Design" din inox V4A
Stainless steel grates  "Design" in stainless steel V4A

Kituri de hidroizolare pentru sifoane din familiile 80, 300, 304, 310, 510, 90 și extensia 85N
Insulation kits for family floor drains  80, 300, 304, 310, 510, 90 and extension 85N

SIFHL3200 Înălțător cu ramă inox V2A 
SIFHL3200 Extension with stainless steel frame V2A 
SIFHL3210 Înălțător cu rama inox V4A 
SIFHL3210 Extension with stainless steel frame V4A 

Notă
Inaltator ajustabil in inaltime cu rama din fontă cu 
dimensiunile de 150x150mm si gratar fontă 137x137mm.
Clasa de sarcina L15 - max 1,5 tone.

Note
Standard extension adjustable in height with cast iron 
frame sizes of 150x150mm and cast iron grate 137x137mm.
Loading class L15 = max 1,5 tons.

Notă
Recomandate pentru fluide agresive cum sunt apele 
clorinate.
Se pot monta în înălțătoarele SIFHL3200 sau SIFHL3210.
Clasa de sarcina L15 - max 1,5 tone.

Note
Recommended for aggressive fluids such as chlorinated 
waters.
Instalation in the extensions SIFHL3200 or SIFHL3210.
Loading class L15 = max 1,5 tons.

Notă
Kiturile contin garnitura de etansare intre flansa 
receptorului si flansa de compresiune din inox, PVC sau PP 
precum si setul de suruburi din inox pentru fixarea acestora 
de flansa receptorilor sau elementului de extensie 85N.

Note
The sets include the special insulaton gasket between the 
drain flange and stainless steel, PVC or PP compresion
flange and also the set of stainless stell screws to fix these 
flanges on the drain or 85N extension flanges.

Notă
Inaltator ajustabil in inaltime cu rama din inox, 
V2A pentru SIFHL3200 și V4A pentru SIFHL3210 cu 
dimensiunile de 121x121mm.
Înălțimea ramei din inox de 6mm. Cu sistem KLICK-KLACK 
ce fixează grătarul în ramă prin simpla apăsare a acestuia.
SIFHL3210  din inox V4A - recomandat pentru fluide 
agresive cum sunt apele clorinate.

Note
Extension adjustable in height with stainless steel 
frame, V2A for SIFHL3200 and V4A for SIFHL3210 sizes of 
121x121mm.
Stainless steel frame height of 6 mm. Klick-Klack system that 
secures the grate into the frame with a simle push of its.
SIFHL3210  in stainless steel V4A - recommended for 
aggressive fluids such as chlorinated waters.

SIFHL83.0

SIFHL83

SIFHL83.P

SIFHL83.M

SIFHL83.H

SIFHL83.P
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Cod articol Dimens
(mm)

Material
flanșă

Dimensiuni
folie

Tipul
foliei

Hidroizolația
corespondentă

SIFHL8300.0 238x148 inox fara fara benzi din polimeri

SIFHL8300.M 238x148 inox 500x500 laminata 
caserata paste din 2 comp. epoxidice

SIFHL8300 238x148 inox 500x500 EPDM membrane EPDM, acoperiri cu bitum
SIFHL8300.H 238x148 inox 500x500 Bitum sudura cu membrane bituminoase
SIFHL8300.P 350x148 PVC fara membrane PVC
SIFHL8300.PP 350x148 PP fara membrane FPO,TPO

Cod articol D
(mm)

Înălţime
totală

Înălţime
utilă

Tip 
flanşă/
guler

Hidroizolația
corespondentă

SIFHL340N 110 100 78 fara -
SIFHL85N 110 227 199 PP polimeri
SIFHL85NH 110 231 200 bitum bitum

Cod articol D
(mm)

Înălţime
totală

Înălţime
utilă

Tip 
flanşă/
guler

Hidroizolația
corespondentă

SIFHL3400 146 226 198 fara -
SIFHL8500 146 226 198 PP polimeri
SIFHL8500H 146 226 198 bitum bitum

Kituri de hidroizolare pentru sifoanele din familiile 5100 şi 3100 şi extensia 8500
Insuation kits for family floor drains 5100, 3100 and extension 8500

Elemente de extensie pentru sifoanele din familiile 80, 300, 304, 310, 510, 90
Extension elements for family floor drains 80, 300, 304, 310, 510, 90 

Elemente de extensie pentru receptorii din familiile 5100 şi 3100
Extensions for family floor drains 5100 and 3100

Notă
Kiturile contin garnitura de etansare intre flansa 
receptorului si flansa de compresiune din inox, PVC sau PP
precum si setul de suruburi din inox pentru fixarea acestora 
de flansa receptorilor sau elementului de extensie 85N.

Note
The sets include the special insulaton gasket between the 
drain flange and stainless steel, PVC or PP compresion
flange and also the set of stainless stell screws to fix these 
flanges on the drain or 85N extension flanges.

Notă
Toate elementele de extensie sunt fabricate din PP.
SIF HL340N - element de extensie simplu, pentru 
prelungirea inaltatoarelor cu gratar inox sau altor extensii.
SIFHL85N - element de extensie cu flansa, pentru etansarea 
cu o a doua membrana.
SIFHL85NH - element de extensie cu guler din bitum sudat in 
fabrica, pentru etansarea cu o a doua membrana din bitum.

Note
All extension elements are manufacturated in PP.
SIF HL340N - simple extension element, to extend standard 
extension with stainless steel grate or other extensions.
SIFHL85N - extension element with flange, used to seal a 
second membrane.
SIFHL85NH - extension element with bitumen collar, used 
to seal a second bitumen insulation membrane.

Notă
Toate elementele de extensie sunt fabricate din PP.
SIF HL3400 - element de extensie simplu, pentru 
prelungirea inaltatoarelor cu gratar inox sau altor extensii.
SIFHL8500 - element de extensie cu flansa, pentru 
etansarea cu o a doua membrana.
SIFHL8500H - element de extensie cu guler din bitum sudat in 
fabrica, pentru etansarea cu o a doua membrana din bitum.

Note
All extension elements are manufacturated in PP.
SIF HL3400 - simple extension element, to extend standard 
extension with stainless steel grate or other extensions.
SIFHL8500 - extension element with flange, used to seal a 
second membrane.
SIFHL8500H - extension element with bitumen collar, used 
to seal a second bitumen insulation membrane.

SIFHL8300.0

SIFHL8300

SIFHL8300.P

SIFHL8300.M

SIFHL8300.H

SIFHL8300.PP


