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Ralo Sifonado com Flange

Ralos

PRINCIPAIS VANTAGENS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Grelha e aro em inox para maior 
resistência e durabilidade

✓ Uso interior

✓ Saida de Ø50mm

✓ Grelha e aro em inox para maior 
resistência e durabilidade

✓ Uso interior, ou exterior sem 
circulação de cargas ou veículos

✓ Saida de Ø50mm

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

000011002026 Ralo Sinfonado 100x100x50mm horizontal com flange 1

PRODUTOS ASSOCIADOS
Cola PVC

PowerCoat

Canal PP

Grelha PP

Campos de Aplicação 
• Construção Civil, Indústria e Balneários.

Ralo sifonado com flange com saída horizontal e grelha de inox para recolha de águas domésticas e outros 

líquidos de uso industrial. Dispõe de aro em inox para maior resistência e durabilidade. 

Flange para aplicação de rede e impermeabilizantes. Sifão interior para maior retenção de odores. Saída de 

Ø50mm para facilitar um maior fluxo de expulsão das águas.

Disponível na medida de 100mm.

• Fabricado em Polipropileno

• Grelha e aro em inox para maior resistência e durabilidade

• Uso interior

• Altamente resistente capaz de receber elevados fluxos de água

• Saída de Ø50mm

• Disponível em 100mm

Descrição do Produto

Características

Ralo Sinfonado Telescópico

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

000011002027 Ralo Sifonado Telescópico 100x100x140x50mm 1

Campos de Aplicação 
• Construção Civil, Indústria e Balneários.

Ralo sifonado telescópico com saída horizontal e grelha de inox para recolha de águas domésticas e outros 

líquidos de uso industrial. Dispõe de aro em inox para maior resistência e durabilidade.

Sifão interior para maior retenção de odores. Saída de Ø50mm para facilitar um maior fluxo de expulsão das 

águas.

Disponível na medida de 100mm

Ideal para pisos sobre-elevados ou onde seja necessário ajustar a altura do ralo.

• Fabricado em Polipropileno

• Grelha e aro em inox para maior resistência e durabilidade

• Uso interior, ou exterior sem circulação de cargas ou veículos

• Altamente resistente capaz de receber elevados fluxos de água

• Saída de Ø50mm

• Disponível em 100 mm

• Ajuste em altura até 140mm

Descrição do Produto

Características
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