
SUMIDOURO DE PAVIMENTO INOX

Para aplicação comercial/industrial

Especificação técnica:
Sumidouro de pavimento 200x200 da ARAMiberia modelo ATT 
Ref. Wm200/75H125.
Altura de instalação mínima: 125mm;
Descarga DN70 horizontal com crivo e sifão removível.

Fabricado em aço inoxidável AISI304.
Equipado com crivo de retenção de sólidos e grelha entramada 
anti-derrapante da classe L15.
Reforço interior do aro do sumidouro com resina sólida para um 
acabamento seguro.

Corpo de 2 peças com corpo inferior direcionável e secção 
ajustável em altura rotativa

Opcional:
Sistema de fecho

Baixa altura – 125mm
 

 

 

 
Aplicação Grelha e crivo de retenção Reforço interior do aro com resina sólida
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Memória descritiva:
Sumidouro de pavimento da Aram Iberia, modelo Ferrofix da 
marca alemã KESSEL com 200x200mm de largura pré-fabricada 
em aço inoxidável AISI304.
Descarga vertical/horizontal DN70/100.
Equipado com/flange de compressão para conectar e drenar tela 
de isolamento.
Altura total mínima de 170mm.

Equipado com:
Grelha entramada anti-derrapante R11 23× 23 mm em aço 
inoxidável AISI 304, classe L15 com 25mm de altura.

Conjunto constituído por:
1)Corpo de ralo na descarga pré-fabricado em aço inoxidável 
AISI3014 com capacidade de drenagem até 1.5 l/s com sifão 
removível integrado (ver tabela em baixo)
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Descarga vertical sem flange de compressão 
DN70 ref.54400 | DN100 ref.54220 

Descarga vertical sem flange de compressão 
DN70 ref.54400 | DN100 ref.54420 

Descarga vertical com flange de compressão 
DN70 ref.54210 | DN100 ref.54230 

Descarga vertical com flange de compressão 
DN70 ref.54200 | DN100 ref.54220 

 
 
2)Secção superior 200x200mm da classe L15 ajustável em altura ref.54916 

 
 
3)Cesto de retenção de inertes ref. 48636 System 125 
com altura de 31mm pré-fabricado em aço inoxidável 
AISI304 

 
 

 
 

 
 
Fabricante: KESSEL 
 
 

SUMIDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL FERROFIX
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DRENAGEM DE PAVIMENTO AÇO INOXPRÉ-TRATAMENTO

SUMIDOUROS INDUSTRIAIS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificação técnica:
SUMIDOUROS INDUSTRIAIS DE PAVIMENTO MODELO KESSEL 

AISI304

Grelha Design reforçada classe L15 132x132mm – altura de 160mm 

Secção superior ajustável em altura e rotativa ARAM ref.54400.63 

modelo FERROFIX da marca KESSEL modelo 132x132mm, 

préfabricado em aço inoxidável de 2mm de espessura AISI304 de 

acordo com a EN1253; constituído por sifão removível.

Corpo de descarga horizontal DN70 ref. 54400. Secção superior 

com gelha inox “design” classe L15 de 132x32mm ref.48201 

� Grelha reforçada em aço inoxidável de perfil

  “design” com sistema de fecho “lock&Lift” da

  classe L15

� Sifão removível em PP

� Capacidade de drenagem até 1.5 l/s

� Altura de implantação de 160 mm
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Descarga vertical sem flange de compressão 
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Especificação técnica:
SUMIDOUROS INDUSTRIAIS DE PAVIMENTO MODELO KESSEL 

AISI304

Grelha Design reforçada classe L15 132x132mm – altura de 160mm 

Secção superior ajustável em altura e rotativa ARAM ref.54400.63 

modelo FERROFIX da marca KESSEL modelo 132x132mm, 

préfabricado em aço inoxidável de 2mm de espessura AISI304 de 

acordo com a EN1253; constituído por sifão removível.

Corpo de descarga horizontal DN70 ref. 54400. Secção superior 

com gelha inox “design” classe L15 de 132x32mm ref.48201 

� Grelha reforçada em aço inoxidável de perfil

  “design” com sistema de fecho “lock&Lift” da

  classe L15

� Sifão removível em PP

� Capacidade de drenagem até 1.5 l/s

� Altura de implantação de 160 mm



 

Fabricante: KESSEL 
Artigo número: 142026.20 / GTIN: 4026092006689 

 

SUMIDOURO INDUSTRIAL MOP

Especificação técnica:

Ref.142026.20+67302

KESSEL- Sumidouro de pavimento modelo MOP, da Aram Iberia, modelo Ferrofix 

da marca alemã KESSEL ref.142026.20. Sumidouro completo combinado o 

corpo com a secção ajustável em altura.

Corpo de sumidouro para baixa profundidade de instalação Ø 110 modelo 

Ferrofix com flange de conexão em aço inoxidável AISI 304, com sifão removível 

aparafusado em aço inoxidável AISI304;

Capacidade de drenagem de 3.8 l/s com 20 mm lamina de água

Capacidade de drenagem de 2.7 l/s com 10 mm lamina de água

Sifão hídrico com altura de 70 mm

Secção superior em aço inoxidável AISI 304

Grelha entramada anti-derrapante 190 × 190 mm em aço inoxidável AISI 304, 

classe M 125

Equipado com cesto de retenção de inertes em aço inoxidável AISI304 H:60mm

ref.67302 
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