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Душовете "Walk in" представляват ново и елегантно решение за банята. 
Концепцията за душ без ограничения, ни вдъхнови и мотивира да 
създадем интелигентна система за отводняване на бани Confluo. 
Нашите сифони Confluo са изработени от висококачествени материали, 
те са модулни, лесни за инсталиране и почистване, с модерен дизайн. 
Вярваме, че предлаганите от над 350 различни модела сифони, могат 
да задоволят всички нужди на нашите клиенти.

Потопете се в света на сифоните Confluo и 
открийте нова декорация за вашата баня!

Предимства на сифоните Confluo:

● Продуктово портфолио с над 350 различни модела
● Модулност
● Модерен дизайн
● Функционалност
● Отлична цена / качество
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Икони на Confluo
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Минимална височина на монтаж

Минимална височина на монтаж

на канала от дъното на основата

до опората на решетката.

Диаметър на изхода на основата

Диаметърът на хоризонталния

изход на основата.

Максимален дебит на водата

Максимален дебит на водата 48 l/m

Диаметър на входа на основата

ALS

Вторична система за връщане

на вода - позволява на цялата 

изтичаща и кондензирана вода 

да се върне в дренажната система.

Система 2 в 1
Декоративната решетка може 

да се завърти така, че да може 

да се използва и от неръждаема 
стомана / позлата и керамика 
или стъкло.

Въртяща се основа

Основата на сифона, може 

да се върти на 360 градуса.

Фина настройка на 

изхода на основата

Основата на сифона може

да се регулира с 15 градуса.

Височина на водния затвор Прецизно регулиране 

на керамиката

Моделите имат система за 

изравняване на керамиката от/до,

така че иматe свободата да 

избиратe височината 

на материала в банята.

Самопочистваща се основа

Изходът на канала е изграден

така, че всичко, което преминава

през решетката за коса, безопасно 

преминава през изхода

и по-късно през канализацията.

Достъпно за хора с увреждания

Материал на решетката

Решетката е изработена от 

неръждаема стомана AISI 304. 

По желание можем да предложим 

и решетки от неръждаема стомана 

AISI 316.

Клас на издръжливост

Решетката е класифицирана

като K3, което означава, че може 

да издържи до 300 кг.

Регулиране на керамика

Неограничена височина на керамиката.



Confluo стандартни сифони

Задвижвани от тенденциите на пазара, ние създадохме специален модел сифон 
за нашите потребители - стенен сифон. Този модел сифон е истинска иновация 
и е идеалното решение за обновяване на банята. Модерният дизайн се вписва 

перфектно със структури за вграждане. Тялото на стенния сифон е направено 

от пластмаса. Решетката може да бъде от неръждаема стомана или 24к позлата.
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Confluo стенни сифони

Confuo Board

Програмата за предварително инсталирани сифони за душове Peštan "Board" е 

резултат от постоянното ни търсене на по-добри и по-ефективни решения за 

нашите клиенти по целия свят. С този продукт направихме голяма крачка 

напред по отношение на хидроизолацията, безопасността и естетиката, тъй като 

сведехме до минимум възможността за грешка и значително намалихме времето 

и усилията за инсталиране. С този продукт, ние като производител поехме 

отговорност от наша страна и взехме модерни, качествени и ефективни във 

времето решения за нашите клиенти.

Confluo линейни сифони
Линейните сифони Confluo се предлагат в 3 различни модела (Premium Line, 

Slim Line и Frameless Line), 9 различни размери и 3 различни вида на решетката 

(стъкло, неръждаема стомана и 24-карата позлата). Всички модели с изключение 

на модела Slim се характеризират със: система 2 в 1 и ултра ниска, 

самопочистваща се S основа с възможност за въртене на 360 градуса. Системата 

2 в 1 означава, че решетката може да се върти и да се използва 

като решетка от неръждаема стомана / 24к позлата и решетка с плоча или стъкло.

Peštan предлага над 150 модела стандартни сифони Confluo в портфолиото си. 

Всички модели разполагат с пластмасово тяло и решетка от неръждаема стомана, 

стъкло или с 24-карата позлата. Можем да предложим разнообразни по големина 
решетки (10x10, 15x15 и 20x20) и дизайн (Tide, Square, Drops, Бяло и Черно стъкло, 

керамика и 24-каратова позлата). Основните предимства на стандартния сифон 

Confluo са: голям избор от модели, висок дебит, модулна и гъвкава система, 

която осигурява 6 основи и 3 вида сифони. Те са лесни за монтаж и поддръжка.

Confluo покривни и дворни сифони

За външни дренажи предлагаме 2 модела сифони: Confluo Top и Confluo Gardino. 

Confluo Top е идеален за сгради с плосък покрив, Confluo Gardino е предназначен 

за дворове и гаражи. Основните предимства на тези модели са: висок дебит, 

модулна и гъвкава система с 4 различни изхода, система против запушване с 

листа и мръсотия, лесен монтаж и поддръжка.



6

360° въртене изключителен дебит

ултра ниска основа остър ъгъл на сифона самопочистване



7

Ултра ниска S основа

Основни предимства:

1. 360 градусово въртене на основата
2. По-добър дебит на водата - 48 l/min

• DN 50 mm изход

3. Ултра ниска основа — 50 mm

4. Остър ъгъл на сифона - 40 градуса

5. Самопочистваща се основа
• Гладка пластмаса
• Широк воден канал без препятствия
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Линията Confluo Premium разполага с 
реверсивна система 2 в 1, която ви 
позволява да променяте дизайна на 
вашата баня всеки ден с неръждаема 
стомана / керамика или черно-бяло 
стъкло / неръждаема стомана и 
декоративна маска, покриваща 
всички пластмасови части. 
Моделът има превъзходен дебит от 
48 л / мин и минимална монтажна 
височина от само 52 мм, което прави 
Confluo Premium Line най-ниският 
дренаж в света с изход DN 50 мм и 
перфектният модел за най-
взискателните проекти.
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Основни предимства:

• Минимална височина на монтаж - 52 mm

• Максимален дебит - 48 l/min

• Система 2 в 1

• Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа

• Няма видими пластмасови части

Размери: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm

Неръждаема стомана

Дизайн на решетката

Неръждаема стомана Неръждаема стоманаКерамика

Черно стъкло Черно стъклоБяло стъкло
Бяло стъкло

24к позлата 24к позлата
24к позлата
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Сух затвор за линейни 
сифони с включен 
O-Ring за допълнителна 
защита срещу миризми 
и насекоми при 
изпаряване на водата 
от S основата.

* Не е включен в стандартния
продукт. Трябва да се поръча
отделно.

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN  |                  www.rubin2001bg.com
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Легенда:

1. Ултра ниска S основа

2. Крачета за регулиране на височината

3. Редуктор с гумен пръстен

4. Държач за решетка

5.1 Решетка за коса

5.2 Сух сифон

6. Маска за решетка

7. Решетка

8. Защитна стиропор

9. Водоустойчива бутил лента Mapei

Минимална височина на монтаж

Максимален дебит на водата

Система 2 в 1

Самопочистваща се основа

Клас на издръжливост

Диаметър на изхода на основата

Въртяща се основа

Височина на водния затвор

Материал на решетката
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Неръждаема 
стомана / 
Керамика

Бяло стъкло / 
24k позлата

Система 2 в 1 и дизайн на решетката
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Черно стъкло / 
24k позлата

Бяло стъкло /
Неръждаема стомана

Неръждаема стомана /
Керамика

Черно стъкло /
Неръждаема стомана

 24k позлата
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В крак с вашите нужди
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Eлегантността, която вашата 
баня заслужава

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN  |                  www.rubin2001bg.com
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ALS - Място на изливане 
на първична и вторична 
вода

Вторична вода
изтичаща под плочките Първична вода

идваща от душа



Eрозия на фугата

Анти-теч система
ALS - Анти-теч системата е комбинация от дизайна на сифона и 
правилния монтаж, позволяващ на всяка кондензирана или 
течаща вода да изтече обратно в канализацията.

През годините на експлоатация, водата в баните и 

душ кабините има тенденция да преминава под пода 

(вторична вода), в резултат на ерозията на фугите 

между плочките и постоянната влажност от вода в баните. 

Обикновено отнема 5-7 години, преди този проблем да се 

появи за първи път и точно тогава се появява влагата и 

показва до къде завършва хидроизолацията в баните. 

Решихме този проблем чрез подобряване на дизайна на 

корпуса на основата на сифона, където ляга решетката, 

който не пречи за връщането на вторичната вода в 

канализацията. 

Също така, за да работи правилно тази система, е много 

важно подовата настилка в баните да е изградена правилно 

и с необходимата хидроизолацията, както и сифоните да 

бъдат свързани към канализацията, според нашите 

инструкции.

Напречно сечение на линейния сифон
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Confluo Frameless Line е най-
новият модел на марката Confluo 
и се отличава с модерен 
безрамков дизайн, придаващ на 
този продукт уникален и 
елегантен вид, особено когато 
използвате нашата система 2 в 1 
и вмъкнете керамика.
Предлага се от неръждаема 
стомана, черно и бяло стъкло и 
24k позлата, с превъзходен дебит 
от 48 l / min, ALS (анти-теч 
система ) - оттичане на 
вторичната вода, предлага воден 
и сух затвор, който се използва, 
когато е монтирано подово 
отопление или при рядко 
използване на сифона.
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Размери: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150mm

Неръждаема стомана

Дизайн на решетката

Неръждаема стомана Неръждаема стоманаКерамика

Черно стъкло Бяло стъкло
24к позлата

Основни предимства:

• Минимална височина на монтаж - 62 mm

• Максимален дебит - 48 l/min

• ALS - оттичане на вторичната вода

• Система 2 в 1

• Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа
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Сух затвор за линейни 
сифони с включен O-Ring 
за допълнителна защита 
срещу миризми и 
насекоми при изпаряване 
на водата от S основата .

* Включени в стандартния
продукт.

Ние доставяме нашите безрамкови
модели Confluo със защитен стиропор,
който има двойна роля:
1. Защита на сифона от попадане на
строителни материали по време на
инсталацията
2. Перфектно изравняване на
керамиката в дренажната зона.

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN  |                  www.rubin2001bg.com
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Легенда:

1. Ултра ниска S основа
2. Комплект за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Основа на решетката
5.1 Решетка за коса
5.2 Сух затвор
6. Решетка на сифона
7. Защитен стиропор
8. Водоустойчива бутил лента Mapei
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Неръждаема стомана / Черно стъкло

Неръждаема стомана / Керамика

Система 2 в 1 и дизайн на решетката

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN  |                  www.rubin2001bg.com
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Неръждаема стомана / Черно стъкло

Неръждаема стомана / Бяло стъкло

Неръждаема стомана / Керамика

24к позлата
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Модерна функционалност
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Минималистичен дизайн
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Confluo Slim Line се отличават с 

минималистичен „тънък“ дизайн 

на решетка от неръждаема 

стомана, придаващ на вашата 

баня напълно различен и 

модерен вид. Моделът има 

изравняваща решетка от 5-20 мм, 

което позволява различни опции 

при избора на повърхност за 

баня. Оттичането на вторичната

вода - ALS също е едно от 

основните предимства на Slim

Line, който е проектиран така, че 

цялата кондензирана и изтичаща 

вода под плочките да може да 

бъде върната в канализацията без 

проблеми.
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Размери: 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150mm

Неръждаема стомана

Дизайн на решетката

Основни предимства:

• Уникален и минималистичен дизайн на решетката

• ALS - оттичане на вторичната вода

• Минимална височина на монтаж - 72 mm

• Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа

• Регулируема височина на решетката - 5 mm - 20 mm
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Легенда:

1. Ултра ниска S основа
2. Комплект за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Основа на решетката
5. Решетка за коса
6. Маска на решетката
7. Решетка на сифона
8. Декортивни профили
9. Водоустойчива бутил лента Mapei

Височина на водния затвор

Достъпно за хора с увреждания

Анти-теч система

Диаметър на изхода
 на основата

Прецизна настройка
на керамиката

Въртяща се основа
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Стенният сифон Confluo е 
иновативна концепция в 
индустрията. Възможността за 
позициониране на сифона на 
стената вместо на пода дава на 
вашата баня голям брой 
възможности, както технически, 
така и дизайнерски. Моделът 
има оттичане на вторичната 
вода - ALS, изключителен дебит 
от 48 l / min, минимална 
монтажна височина 56 mm и 
дълбочина на монтаж 80 mm, 
което прави този модел 
идеален за проекти за 
обновяване на бани с 
ограничено пространство.
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Основни предимства:

• Минимална височина на монтаж - 56 mm

• Максимален дебит - 48 l/min

• ALS - оттичане на вторичната вода

• Въртяща се на 360 градуса самопочистваща се S основа

• Перфектен избор за проекти за обновяване на бани

и за бани с ограничено пространство.

Размери: 300 mm

Дизайн на решетката

Неръждаема стомана 24К злато
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Легенда:

1. Ултра ниска S основа
2. Комплект за регулиране на височината
3. Редуктор с гумен пръстен
4. Решетка на сифона
5. Основа на решетката
6. ALS - оттичане на вторичната вода
7. Водоустойчива бутил лента Mapei

Достъпно за хора с увреждания

Височина на водния затвор

Анти-теч система

Диаметър на изхода
 на основата

Въртяща се основа
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ALS
Анти-теч
Система

ALS - Място на изливане 
на първична и вторична 
вода

Вторична вода
изтичаща под 
плочките

Първична вода
идваща от душа

Ерозия на фугата
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Самозалепваща се бутил лента

Втори слой хидроизолация

Мрежа от фибростъкло

Първи слой хидроизолация

Сифон Confluo

Стиропорена основа
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Confuo Board

1. Стиропорена основа от експандиран полистирол (EPS), който е
подходящ за приложения, когато се появяват високи повърхностни 
налягания.
• Отличен коефициент на топлоизолация
• Висока плътност на материала от 45 кг/м3
• Отлична устойчивост на удар
• Ниско тегло
• Влагоустойчивост

2. Хидроизолация на MAPEI - Confluo Board има една от най-качествените
хидроизолации MAPELASTIC Turbro, а всички фуги са залепени с лента MAPEBAND, 
за да се гарантира 100% хидроизолация на нашата система.

3. Лястовича опашка - Свързването на панела със системата - тип „Лястовича опашка“
позволява създаването на фуга, устойчива на всички видове натиск. Тази фуга също 
предотвратява проникването на бетон между панелите.

4. Спестете време и пари - Предимството на Confluo Board (панели с предварително инсталирани
сифони) е, че времето за монтаж е значително намалено, тъй като сифона вече е инсталиран с 
правилно изравняване и наклони, както и с фабрично приложена хидроизолация MAPEI.

5. Висок дебит - Тази система осигурява висок дебит на водата от 48 l/min,
което е в съответствие с най-високите стандарти.
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Ние прeдлагаме Confluo Board 
Frameless Line в два размера 
(900x900 mm и 1200x1200 mm) и 
няколко дебелини на панела, в 
зависимост от това дали 
реновирате или изграждате нова 
баня. Продуктът се предлага с 4 
различни дизайна на решетка чрез 
система 2 в 1 (Хром / Керамика, 
Черно стъкло / Хром, 
Бяло стъкло / Хром и Позлата), с 
въртяща се основа на 360 градуса, 
капацитет за отводняване 48 л/мин 
и система за оттичане ALS. 
Нашите панели са изработени от 
висококачествен стиропор с 
плътност 45 кг/м3 с предва-
рително изградени наклони и 
покритие Mapelastic Turbo и 
MAPEBAND хидроизолация.
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Основни предимства:

• Стиропорена основа — 45 kg/m3

• Хидроизолация MAPEI

• Пестите време и пари

• Висок дебит — 48 l/min

• ALS - оттичане на вторичната вода

Размери на панела:

• 900X900X 80/95 mm

• 900X900X 38/52 mm

• 1200X1200X 80/95 mm

• 1200X1200X 35/54 mm

Неръждаема стомана

Дизайн на решетката

Неръждаема стомана Неръждаема стоманаКерамика

Черно стъкло Бяло стъкло
24к позлата

Confluo Board
Frameless Line



46

Голямото предимство на 
предварително изработените 
панели със сифони Confluo 
Boards е, че спестявате 
времето за монтаж и 
намалявате разходите, тъй 
като панела има интегрирани 
наклони и хидроизолация на 
MAPEI.
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Легенда:

1

4

6
7

8.1

2

3

5

8.2

9.

10.

1. Стиропорена основа с хидроизолация

2. Основа на решетката

3. Ултра ниска S основа

4. MAPEBAND лента

5. Защитен капак

6. Ключът за поддръжка

7. Редуктор с гумен пръстен

8.1 Сух затвор

8.2 Решетка за коса

9. Защитен стиропор

10. Решетка на сифона

• Панела и решетката се продават отделно

• В панела 1200x1200 mm e вграден сифон Frameless Line 850 mm

• В панела 900x900 mm e вграден сифон Frameless Line  750 mm

Височина на водния затвор

Система 2 в 1

Клас на издръжливост

Достъпно за хора с увреждания

Анти-теч система

Диаметър на изхода на основата

Въртяща се основа

Материал на решетката
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Разполагаме с над 150 
различни модела на 
стандартните сифони Confluo. 
Всички модели имат 
пластмасово тяло и решетка 
от неръждаема стомана или 
стъкло, които могат да бъдат с 
различен дизайн и размери. 
Заедно със сифона се 
предлага и необходимите 
аксесоари и комплект за 
защита при изливане на 
изравняващия слой.
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Confluo Standard

Основни предимства:

• Минимална височина на монтаж – 69 - 78mm

• Максимален дебит – 48 l/min

• Неограничено изравняване на керамика

• Модулност - 6 различни видове основи,

4 типа сифони, 11 вида решетки

• Въртяща основа - 360 градуса на въртяща се основа +

15 градуса на ъглово завъртане

Дизайн на решетката:

Неръждаема стомана Черно стъкло Бяло стъкло Керамика
Черно стъкло

24К позлата

Бяло стъкло

24К позлата
24К позлата
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Square 15x15 Tide 15x15 и 10x10 Drops 15x15 Angle 20x20

Бяло стъкло
15x15 и 10x10

Видове решетки

Confluo Standard

Керамика
15x15 и 10x10

Черно стъкло
15x15 и 10x10
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Angle 20x20

Keramika
15x15 i 10x10

Видове основи за сифони
Confluo Standard

Основа с 1 
хоризонтален изход

Основа с 1 хоризон-
тален изход / вход

Основа с 1 хоризон-
тален изход / 3 входа

Вертикална 
основа

S основа с 28 мм воден 
затвор и регулируем 

изход

Ултра ниска S основа 
с 25 мм воден затвор
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Сифони Confluo Standard
с метална решетка

Тапа     40

Модели с решетка 15x15

Модели с решетка 10x10

По избор

Клапа против
миризми

Неръждаема
стомана

Неръждаема
стомана

24k
позлата

24k
позлатаФланец за 

хидроизолация
Tide маска
и решетка

Drops маска
и решетка

Square маска
и решетка

Дизайн на решетката

Материал на решетката

Регулиране на керамиката

Достъпно за хора с 
увреждания

Въртяща се основа

Фина настройка на изхода
на основата

Изход на основата

Максимален дебит

Вход на основата

56

25

56

25

Неръждаема
стомана

Полиран
хром

24k
позлата

24k
позлата

Tide маска
и решетка

Дизайн на решетката
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Сифони Confluo Standard
със стъкло

Тапа    40

Модели с решетка 15x15

Модели с решетка 10x10

По избор Дизайн на решетката

Клапа против миризми

Фланец 
за хидроизолация

Черно стъкло

Черно стъкло/
24k позлата

Бяло стъкло/
24k позлата

Бяло стъкло

Регулиране на керамиката

Достъпно за хора с 
увреждания

Въртяща се основа

Фина настройка на изхода
на основата

Изход на основата

Максимален дебит

Вход на основата

56

25

56

25
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Сифони Confluo Standard 
с керамика

Тапа    40

Модели с решетка 15x15

Модели с решетка 10x10

По избор Дизайн на решетката

Клапа против миризми

Фланец за
хидроизолация

Керамика/
Метална решетка

Керамика/
24k позлата

Регулиране на керамиката

Достъпно за хора
с увреждания

Въртяща се основа

Фина настройка на изхода
на основата

Изход на основата

Максмален дебит

Вход на основата

56

25

56

25
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Сифони Confluo Standard 
ъглови

50

Тапа    40

Модели с решетка 20x20 По избор Дизайн на решетката

Клапа против миризми

Фланец за
хидроизолация

Неръждаема
стомана

24k позлата

Материал на решетката

Регулиране на керамиката

Достъпно за хора с
увреждания

Въртяща се основа

Фина настройка на изхода
на основата

Изход на основата

Максимален дебит

56

25
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Confluo
Gardino
ФОРМА:
УПОТРЕБА:
ДЕТАЙЛИ:  

Квадратен
За дворове и гаражи
Квадратна форма, малък размер на рамката, неръждаема стомана, 
регулируем наклон, модерен дизайн, функционалност

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

-  Опростен модел с добри характеристики
-  Изработен от съвременни материали с високо ниво на системна сигурност 
-  Предотвратява проникването на листа
-  Висок дебит
-  Предназначен за отводняване

Тапа    40

Модели с решетка 15x15 По избор Дизайн на решеката

Клапан против миризми           Фланец
за хидроизолация

Стомана

Достъпно за хора
с увреждания

Въртяща се основа Фина настройка на
изхода на основата

50 

Максимален дебит Вход на основатаИзход на основата



62

CONFLUO DESIGN by PEŠTAN  |                  www.rubin2001bg.com



61

Confluo
Top

Шапка

За плоски покриви

ФОРМА:  

УПОТРЕБА:  

ДЕТАЙЛИ:  Малък размер на рамката, неръждаема стомана, 
регулируем наклон, модерен дизайн, функционалност

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

   Опростен модел с добри характеристики
-  Изработен от съвременни материали с високо ниво на системна сигурност
   Предотвратява проникването на листа
-  Висок дебит 

Тапа    40

Модели с решетка 15x15 По избор Дизайн на решетката

Клапа против миризми Фланец
за хидроизолация

Достъпно за хора
с увреждания

Въртяща се основа Фина настройка на изхода
на основата

50 

Максимален дебит Вход на основатаИзход на основата
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Confluo единичен 
стелаж Premium

Confluo единичен 
стелаж Frameless

Confluo единичен 
стелаж Wall

Confluo единичен 
стелаж Slim

Confluo 
Голям стелаж

Confluo 
Рекламни 
Стелажи
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Сифони Confluo 

В нашият онлайн магазин www.rubin2001bg.com, 

може да намерите цялото съдържание, което Ви 

е необходимо за гамата сифони Confluo.

В уеб магазина ни, ще намерите:

• актуалните цени на сифоните,

• снимки на продуктите и всички елементи
на сифоните

• описания и характеристики на продуктите,

• технически чертежи и технически
спецификации за всички сифони в гамата.

www.rubin2001bg.com
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За да отговорим на нуждите на нашите клиенти и да постигнем 
максимална гъвкавост, направихме сифони Confluo с модулни части, 
които могат да се използват с различни продукти.

Видове основи:

Основа с 1 
хоризонтален изход

Основа с 1 хоризонтален 
изход / 1 вход

Основа с 1 хоризонтален 
изход / 3 входа

Вертикална
основа

S основа с 28 mm воден 
затвор и регулируем 

изход

S основа с 25 mm 
воден затвор

МОДУЛНОСТ
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Съвместимост на адаптерите с моделите Confluo:

АДАПТЕРИ
Адаптер с 5 см водна тапа, отговарящ на EN 1253.

USA 2” вертикален адаптер за американски инсталационни 
p-trap системи, изработен от ABS и PVC

MENA DN 90, 75, 63, 50, 40 mm вертикален адаптер, изработен от 
PP за инсталационни системи.

Ултра тънък вертикален адаптер DN 50 mm за линейни и стенни модели, 
изработен от PE за инсталационни системи.

DN 100 mm вертикален адаптер за линейни и стенни модели, 
изработен от PE за израелски инсталационни системи.

S основа с 5 см висока водна тапа, съгласно EN 1253, изработена от PP.

Confluo Frameless
Line

Confluo Slim
Line

Confluo Wall
Drain

Confluo StandardConfluo Premium
Line



68

Съдържание

2    Интро

4    Икони на Confluo

5    Видове сифони CONFLUO 

6    Ултра ниска S основа

8    CONFLUO PREMIUM LINE

18   ALS - Анти-теч система

20  CONFLUO FRAMELESS LINE

30  CONFLUO SLIM LINE

34  CONFLUO WALL DRAIN

40  CONFLUO BOARD

42  CONFLUO BOARD FRAMELESS LINE 

46  CONFLUO STANDARD

50  CONFLUO STANDARD с метална решетка 

52  CONFLUO STANDARD със стъкло 

54  CONFLUO STANDARD с керамика 

56  CONFLUO STANDARD ъглов

58  CONFLUO GARDINO 

60  CONFLUO TOP 

62  CONFLUO Рекламни стелажи 

63  WEBSHOP

64  Модулност

65  Адаптери




