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Güvenilirlik. Kalite. İnovasyon.
Peštan zemin drenaj sistemleri 
CONFLUO

Peštan CONFLUO drenaj sistemi, banyo ve zemin drenajı için tasarlanmış, modüler bir
drenaj sistemidir. Ürünün uygulama alanı engelsiz banyolardan (tekerlekli sandalye ile
erişilebilir banyolar) kamusal alanlardaki zemin drenajlarına, balkon, çatı ve tavan arası
drenajlarına kadar uzanmaktadır. Peštan CONFLUO, siz ve ihtiyaçlarınız için en iyi
çözümdür.
Bu sistem, tüm drenaj tipleri, izolasyon yöntemleri, yer süzgeci ve ızgaralar için çeşitli
süzgeç gövdelerini bir araya getirme olanağı sunar. Bunun sonucunda, belirli gereklilikleri ve
uygulamaları kesin olarak karşılayabilir. Peštan CONFLUO sisteminin tüm bileşenleri aynı
niteliğe sahiptir: KALİTE.
Peštan drenaj ızgaraları, CONFLUO modüler banyo ve zemin drenaj sistemine kusursuz
biçimde oturur. Izgaraların üst yüzey tasarımları, lüks sınıf zemin seramikleriyle birlikte
kullanıldığında, sıra dışı bir görsel deneyim oluşturur. Ürün portföyü, alanında en geniş
çeşitlilikte lineer süzgeçlerini ve yanı sıra zemin ve banyo yer süzgeçlerini içermektedir.



LABORATUAR / HAM MADDELER
PEŠTAN tarafından satın alınan tüm ham maddeler ve 
tamamlanmış ürünler, sürekli olarak ilgili standartların 
gerekliliklerine uygun şekilde test edilmektedir. Üretim 
hattının özdenetimi ile kalite kontrol departmanı ve 
sektörün en bilinen harici denetleme laboratuarları ve 
belgelendirme kuruluşları tarafından verilen kalite 
belgeleri sayesinde PEŠTAN, ürünlerinin kalitesini 
garanti etmektedir.

KALİTE BELGELERİ
PEŠTAN firmasının tüm üretimi, DVGW, MPA, SABS, TZW, 
VUPS, EMI, SKZ ve FRAUNHOFER gibi ürün kalite 
belgelerinde belirtildiği şekliyle Avrupa standartlarına 
uyumlu olarak gerçekleştirilmektedir. PEŠTAN firması, 
Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyet göstermek için gerekli 
tüm belgelere sahiptir. Firma, 2004 yılından itibaren ISO 
9001:2000 ile uyumlu olarak faaliyet göstermektedir.

KALİTE VE İŞLEVSELLİK
PEŠTAN, sizlere pek çok tasarımcının ve mimarın 
ihtiyaçlarını karşılayan, farklı çözümleriyle Confluo 
markasını sunar. Yeni CONFLUO yer süzgeci bir dizi 
modern çözümü bir araya getirir ve modern banyolarda 
su drenajı için eksiksiz bir çözüm sunar. Ürün, ayarlanabilir 
açılı, bir, iki ya da üç giriş ve çıkışlı olarak üretilmektedir. 

CONFLUO  YER SÜZGECİNİN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

- Modern inşaat yöntemleri için modern çözüm
- Kolayca ayarlanabilir montaj yüksekliği
- Mafsallı konektör sayesinde kolayca
  ayarlanabilir açılı çıkış hattı

PEŠTAN firması aşağıdaki konumlarda kullanılmak üzere
özel tasarımlı ve mükemmelleştirilmiş ürünler sunar: 

BANYO, MUTFAK, KAPALI GARAJ ALANI, BAHÇE, ÇATI 

CONFLUO süzgeçleri, yüksek kaliteli drenaj 
sistemlerine son derece uygun olan yüksek kaliteli 
POLİPROPİLEN malzemeden üretilmiştir: Hafif, çevre 
dostu, paslanmaya dayanıklı, darbe ve ısıya dayanıklı, 
bakımı kolay, pek çok kimyasal dayanımlı.
CONFLUO yer süzgeçleri, tüm bileşenlerin kalitesini 
arttırmak, ürünün kullanım ömrünü uzatmak, iyi akış 
kapasitesini güvence altına almak için dikkatle ve yüksek 
hassasiyetle tasarlanmıştır. Polipropilen malzeme elektriği 
iletmediğinden, CONFLUO süzgeçler için topraklama 
gerekmemektedir. 

PEŠTAN Firması uzun ömürlü yer süzgeçleri ve yüksek ses
yalıtımı sağlar. Düşük ve esnek kurulum yükseklikleri ve 
güvenilir izolasyon sayesinde CONFLUO, her uygulama 
için bir çözüme sahiptir ve ürünün kendisi için bir dizi 
olasılıklar ve kombinasyonlar sağlamaktadır.

CONFLUO yer süzgeçlerinin en büyük avantajı, yüzeyle 
aynı yüksekliğe konumlandırılmış, dışarı akış 
konektörünün drenaj sistemi gövdesinin tortul 
maddelerden tamamen temizlenmesine olanak tanıyan 
konumudur. CONFLUO yer süzgeçleri, kolay kullanım ve 
kurulum sonrası geliştirme özellikleriyle karakterize edilir. 
Geniş bir aralıktaki eklentiler (ek parçalar), montaj sırasında 
tüm gerekliliklerin karşılanmasına olanak tanır. 

Drenaj sisteminin tüm gerekliliklerinin karşılandığına emin 
olmak için PEŠTAN firmasının profesyonel ekibi, her bir 
özel talebe anında karşılık vermeye ve kişiye özel çözümler 
üretmeye hazır durumdadırlar.

-  Su girişi için üç adede kadar konektör
- Su izolasyonu flanşı ekleme olanağı
- Yer süzgecinin iç çapı, 110 mm çapında boruya karşılık 
  geldiği için, yüksek döşemelerde kullanım olanağı.

Yer süzgecinin gövdesi üzerine, yer süzgeci ile etrafındaki
beton arasından su sızmasını tamamen önleyecek şekilde, 
su izolasyonu montaj aparatı takmak mümkündür. Yer 
süzgecinin yüksekliği, yer süzgeci gövdesi ile gider ızgarası
arasına 110mm çapında bir boru yerleştirerek, sınırsız 
olarak arttırılabilir.

2010 yılında - PEŠTAN firması, Bütünleşik Kalite Yönetim 
Sistemi (ISO 9001:2008 ile uyumlu olarak), çevresel koruma 
(ISO 14001:2004 ile uyumlu olarak) ve İş Yerinde Sağlık 
ve İş Güvenliği (BS OHSAS 18001:2007 ile uyumlu olarak), 
konularında TUV belgelendirme firması tarafından 
belgelendirme, denetim ve belge yenileme hizmetlerini 
almıştır.

“BOREALIS”, ”BASEL”, “SABIC”, “SCHULMAN”, “MOL”,
“OTTOMAN”, “MARNGON” gibi iyi bilinen uluslar arası 
üreticiler ve tedarikçilerimiz, kullanılmakta olan 
hammaddelerin güvenilir ve yüksek kaliteli olduklarını 
garanti eder. Tüm kalıp ve aletler, en ileri işleme 
teknolojilerini sunan “CINCINATI”, “THEYSON”, 
“BATTENFELD”, “KRAUS MAFFEI”, “HAITAIAN”, ”IFV”, 
”INOEX”, “ATSVAR” gibi bilinen markalardan temin 
edilmektedir.

TASARIM VE KULLANIMDAN DOĞAN AVANTAJLAR



Kare ve açılı

Özel banyolar
Oteller, hastaneler, fitness merkezleri, saunalar, spalar, yüzme
havuzları gibi yerlerdeki banyolar
Ticari mutfaklar
Süpermarketler
Restoranlar
Havaalanları
Teraslar, vs.

Kare ve açılı şekil, düşük gövde yüksekliği, paslanmaz çelik, açıya göre 
ayarlanabilir, modern tasarım, işlevsellik

En düşük yer süzgeci yüksekliği (S tipi hariç tüm gövdeler) 95 mm
S tipi gövdeli yer süzgeci için en düşük yükseklik: 88 mm

- Yer süzgeç gövdeleri oldukça incedir ve zemin altında çok az yer kaplar
- Montajı kolaydır, hareketli parçalar sayesinde ihtiyaçlara göre ayarlanabilir
- Ses yalıtımlıdır.
- Klasik görünümle modern çözümler uygulama olanağı sağlar.
- Yüksek akış oranına sahiptir
- Tek bir yer süzgecine birden fazla (üç adede kadar) lavabo bağlama olanağı       
  sağlar.
- Yer süzgeci modülerdir, üst yapının her bir elemanı, her bir tabana karşılık 
  gelerek, belirli bir projenin çeşitli ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlamaya 
  olanak tanır.
- İyi özellikleri ve güvenlik sistemleri olan basit bir modeldir
- Yüksek sistem güvenliği ile yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiştir

- Saç tutucu ızgara
- Tek yönlü valf (köpük, su ve kokuların geri dönmesini önlemek için)
- Kokuları önlemek için yerleştirilmiş sifon
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TIDE 1

TIDE 2

Ürün Kodu
13000001

Ürün Kodu
13000002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110 x 210 mm

Montaj  alanı 110 x 270 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “TIDE 1” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan 
girişe sahip değildir ve ses emici özelliğe sahiptir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı 
Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren 
bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş 
gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz 
çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). 
Çerçeve ebatları 144 x 144 mm’dir.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “TIDE 2” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Ø40 bir yan 
girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. 
Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve 
önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. 
Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 
kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm’dir.

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka 

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

144 mm

1
4
4
 
m
m

144 mm

1
4
4
 
m
m

95 mm

 

confluo Standard

Minimum yükseklik

Minimum yükseklik

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

49l/dk

95 mm

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER



TIDE 3

TIDE 4

Ürün Kodu
13000003

Ürün Kodu
13000004

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj  alanı 230x270 mm

Montaj  alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “TIDE 3” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Ø40 
üç adet yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı 
Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren 
bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş 
gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz 
çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm’dir.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “TIDE 4” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişe 
sahip değildir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. 
Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Sabitkoku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici su 
yüksekliği 38 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği 
ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma 
kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm’dir.

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Süzgeç gövdesi

Çıkış  Ø 50

144 mm

1
4
4
 
m
m

144 mm

1
4
4
 
m
m

95 mm

Minimum yükseklik

Minimum yükseklik

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

49l/dk

88 mm

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



144 mm
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144 mm
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4
4
 
m
m

SQUARE 1

SQUARE 2

Ürün Kodu
13000005

Ürün Kodu
13000006

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110x210 mm

Montaj alanı 110x270 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “SQUARE 1” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. 
Yan girişe sahip değildir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı 
Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren 
bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve 
flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir.
Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 
144 x 144 mm’dir.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “SQUARE 2” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. 
Ø40 bir yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı 
Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren 
bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş 
gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz 
çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 
mm’dir.

Yer süzgeci ızgarası
SQUARE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

Yer süzgeci ızgarası
SQUARE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

95

95

 

 

mm

mm

Minimum yükseklik

Minimum yükseklik

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

49l/dk

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



144 mm
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144 mm
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Ürün Kodu
13000007

Ürün Kodu
13000008

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 230x270 mm

Montaj alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “SQUARE 3” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Üç 
adet Ø40 yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı 
Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren 
bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş 
gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz 
çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir).

Peštan CONFLUO yer süzgeci “SQUARE 4” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir ve 
yan girişe sahip değildir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 
ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,91 litredir. Sabit koku önleyici (sifon) içeren bir yer 
süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş 
gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz 
çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir)

Yer süzgeci ızgarası
SQUARE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

Yer süzgeci ızgarası
SQUARE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

S tipi süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

95 mm

Minimum yükseklikAkış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

55l/dk

SQUARE 3

SQUARE 4

Minimum yükseklik

88 mm

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



95 mm

Ürün Kodu
13000009

Ürün Kodu
13000010

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110x210 mm

Montaj alanı 110x270 mm

Peštan CONFLUO drain “DROPS 1” (polypropylene) malzemeden imal edilmiştir.  yan girişe sahip 
değildir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebedındadır. Akış 
oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici
su yüksekliği 40 mm dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. 
Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır ( 300 
kg kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Peštan CONFLUO drain “DROPS 2” (polypropylene) malzemeden imal edilmiştir. Ø40 bir yan girişe 
sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebedındadır. Akış 
oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren bir yer süzgecidir ve önleyici
su yüksekliği 40 mm dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkarılabilir. 
Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır ( 300 
kg kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Yer süzgeci ızgarası
DROPS 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

Yer süzgeci ızgarası
DROPS 144 x 144mm

 Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

95 mm

Minimum yükseklik

Minimum yükseklik

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

49l/dk

DROPS 1

DROPS 2

144 mm

1
4
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m
m

144 mm

1
4
4
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m

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



Ürün Kodu
13000011

Ürün Kodu
13000012

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 230x270 mm

Montaj alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “DROPS 3” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Üç 
adet Ø40 yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı 
Ø50 ebadındadır. Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren 
bir yer süzgecidir ve önleyici su yüksekliği 40 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş 
gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz 
çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). 
Çerçeve ebatları 144 x 144 mm’dir.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “DROPS 4” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi
yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış 
oranı saniyede 0,91 litredir. Sabit koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 40 
mm’’’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği 
ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır 
(300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144 x 144 mm’dir.

Yer süzgeci ızgarası
SQUARE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

Yer süzgeci ızgarası
SQUARE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

95 mm

Minimum yükseklikAkış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

55 l/dk

DROPS 3

DROPS 4

Minimum yükseklik

88 mm
144 mm

1
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144 mm
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KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



194 mm

1
9
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m
m

194 mm

1
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m
m

Ürün Kodu
13000013

Ürün Kodu
13000014

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110x210 mm

Montaj alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “ANGLE 1” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişe 
sahip değildir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. 
Akış oranı saniyede 0,82 litredir. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su 
yüksekliği 40 mm’’’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği 
ayarlanabilen ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma 
kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 194 x 194 mm’dir

Peštan CONFLUO yer süzgeci “ANGLE 2” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi
yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış 
oranı saniyede 0,91 litredir. Sabit koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 40 
mm’’’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği 
ayarlanabilen ızgara tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır 
(300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 194x194 mm.

Yer süzgeci ızgarası
ANGLE 194 x 194mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

Yer süzgeci ızgarası
ANGLE 194 x 194mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

S tipi süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

95 mm

Minimum yükseklikAkış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

55l/dk

ANGLE 1

ANGLE 2

Minimum yükseklik

88 mm

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



DRY 1

DRY 2

Ürün Kodu
13000015

Ürün Kodu
13000016

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110x210 mm

Montaj  alanı 110x270 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “DRY 1” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi 
yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış 
oranı 0,80 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren kuru gider yer süzgecinin su yüksekliği 
38 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka gerektiğinde çıkarılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir 
kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük 
taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “DRY 2” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Bir adet 
Ø40 çapında yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış 
kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,80 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren kuru gider 
yer süzgecinin su yüksekliği 38 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka gerektiğinde çıkarılabilir. 
Yüksekliği ayarlanabilir kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır 
(300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 94 x 94mm

Kuru gider sifon kapağı

Kuru gider sifonu

Izgara taşıyıcı

Su izolasyonu için halka

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

95

95

 

 

mm

mm

Minimum yükseklik

Minimum yükseklik

Akış oranı
maksimum

48l/dk

Akış oranı
maksimum

48l/dk

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 94 x 94mm

Kuru gider sifon
kapağı

Kuru gider sifonu

Izgara taşıyıcı

Su izolasyonu için
halka

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

94 mm

9
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m

94 mm

9
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m

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



Ürün Kodu
13000017

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 230x270 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “DRY 3” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Üç adet
Ø40 yan girişe sahiptir ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı çıkış kanalı
Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,80 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici (sifon) içeren yer süzgecinin su 
yüksekliği 38 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka gerektiğinde çıkarılabilir.  Yüksekliği 
ayarlanabilir kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır
 (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 94 x 94mm

Kuru gider sifon
kapağı

Kuru gider sifonu

Izgara taşıyıcı

Su izolasyonu için
halka

Süzgeç gövdesi

Çıkış Ø 50

95 mm

Minimum yükseklikAkış oranı
maksimum

48l/dk

DRY 3

94 mm

9
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m
m

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3



VERTICAL TIDE

VERTICAL SQUARE

Ürün Kodu
13000018

Ürün Kodu
13000019

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110x110 mm

Montaj alanı 110x110 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “VERTICAL TIDE” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. 
Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Bir adet Ø50 
dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 0,82 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren 
yer süzgecinin su yüksekliği 30 mm’dir.  Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde 
çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara 
K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “VERTICAL SQUARE” PP (polipropilen) malzemeden imal 
edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. 
Akış oranı 0,82 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 
30 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği 
ayarlanabilir ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır 
(300 kilograma kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

 

 

mm

mm

Minimum yükseklik

Minimum yükseklik

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Yer süzgeci ızgarası
TIDE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Dikey süzgeç gövdesi

Yer süzgeci ızgarası
ANGLE 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Dikey süzgeç gövdesi

94 mm
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144 mm

1
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85

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



VERTICAL DROPS

VERTICAL ANGLE

Ürün Kodu
13000020

Ürün Kodu
13000021

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110x110 mm

Montaj alanı 110x110 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “VERTICAL DROPS” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. 
Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 
0,82 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 30 mm’dir. 
Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir ızgara 
tutacağına sahiptir. Saç durduruculudur. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma 
kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 144x144 mm.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “VERTICAL ANGLE” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. 
Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 
0,82 l/s. Çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yüksekliği 30 mm’dir. 
Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği ayarlanabilen 
ızgara ve saç tutucuya sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilograma kadar yük 
taşıyabilir). Çerçeve ebatları 194x194 mm.

 

 

mm

mm

Minimum yükseklik

Minimum yükseklik

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Akış oranı
maksimum

49l/dk

Yer süzgeci ızgarası
DROPS 144 x 144mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Dikey süzgeç
gövdesi

Yer süzgeci ızgarası
ANGLE 194 x 194mm

Saç tutucu

Izgara taşıyıcısı

Su izolasyonu için
metal flanş

Su izolasyonu için
halka

Sifon

Dikey süzgeç
gövdesi

194 mm

1
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144 mm

1
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4
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m
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85

KARAKTERİSTİKLER

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3

Izgara sınıfı K3



VERTICAL DRY
Ürün Kodu
13000022

OPSİYONEL
TEK YÖNLÜ VALF

Ürün kodu
13500002

TAPA
Ürün kodu
13500003

Montaj alanı 110x110 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “VERTICAL DRY” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. 
Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Bir adet Ø50 dikey çıkış kanalına sahiptir. Akış oranı 
0,80 l/s. İki adet çıkartılabilir koku önleyici dikey (sifon) içeren yer süzgecinin su yükseklikleri 30 
mm ve 38 mm’dir. Su geçirmezlik sağlayan halka ve flanş gerektiğinde çıkartılabilir. Yüksekliği 
ayarlanabilir kuru gider ızgarasına sahiptir. Paslanmaz çelikten ızgara K3 sınıfıdır (300 kilo-
grama kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 94x94 mm.

 mm

Minimum yükseklikAkış oranı
maksimum

48l/dk

94 mm

9
4
 
m
m

Yer süzgeci ızgarası
 94 x 94mm

Sifon kapağı

Sifon

Izgara taşıyıcı

Su izolasyonu için
halka

Dikey yer süzgeci
gövdesi

85

KARAKTERİSTİKLER

confluo Standard

Izgara sınıfı K3



Lineer, eğimli yüzeylere uyumu yüksek

Özel banyolar, otel banyoları, hastaneler, spor merkezleri, vs.

Lineer, küçük çerçeve ebatları, paslanmaz çelik, eğimli yüzeylere göre 
ayarlanabilir.

300 mm, 450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm uzunluklarla.

Lineer şeklinde yer süzgeci, düşük profil, zemin altında çok az yer kaplama 
özelliği

Camdan elementler eklenmiş paslanmaz çelik ızgara

Arttırılmış akış oranı

Bu gidere bağlı, aynı odadaki diğer su giderleriyle birleştirilebilme özelliği

İyi özellikleri olan basit bir model

Yüksek sistem güvenilirliğine sahip modern malzemelerden imal edilmiş 
olma

Kolay montaj

- Saç tutucu

02
ŞEKİL:

KULLANIM:

DETAYLAR:

EBATLAR:

ÖZELLİKLER:

CONFLUO YER SÜZGEÇLERİ 
İÇİN ÖZEL AKSESUARLAR:

Confluo
Premium



Izgara taşıyıcısı

Izgara çerçevesi

Lineeer ızgara için 
çerçeve

Yer süzgeci 
yüksekliğini ayarlamak 

için kullanılır

Saç tutucu

Koruyucu conta

Lineer ızgara için adaptör

Yer süzgeci için S gövde

Çıkış Ø 50

LINE 300
Ürün Kodu
13100001

Montaj alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “LINE 300” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir
mafsallı çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm’dir. Lineer yer süzgeci için
yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 
sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir) Çerçeve ebatları 278x54 mm.

 mm

Minimum yükseklik

Izgara sınıfı K3 300 mm

94
 m

m

Akış oranı
maksimum

45l/dk

92

KARAKTERİSTİKLER

confluo Premium



LINE 450

LINE 550

Ürün Kodu
13100002

Ürün Kodu
13100003

Montaj alanı 120x280 mm

Montaj alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “LINE 450” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı 
çıkış kanalı Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm’dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği 
ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a 
kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 428x54 mm.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “LINE 550” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı 
çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm’dir. Lineer yer süzgeci için yüksekliği 
ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır (300kg a 
kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 528x54 mm.
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LINE 650

LINE 750

Ürün Kodu
13100004

Ürün Kodu
13100005

Montaj alanı 120x280 mm

Montaj alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “LINE 650” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı 
çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. dir. Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm’dir. Lineer yer süzgeci için 
yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır 
(300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 628x54 mm.

Peštan CONFLUO yer süzgeci “LINE750” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı 
çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. dir .Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm’dir. Lineer yer süzgeci için 
yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur.  Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 
sınıfıdır (300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 728x54 mm.
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LINE 850
Ürün Kodu
13100006

Montaj alanı 120x280 mm

Peštan CONFLUO yer süzgeci “LINE 850” PP (polipropilen) malzemeden imal edilmiştir. Yan girişi yoktur ve ses emici özelliktedir. Tek açılı ayarlanabilir mafsallı 
çıkış borusu Ø50 ebadındadır. Akış oranı 0,75 l/s. dir .Yer süzgecinin koku önleyici sifonu yoktur, sifon suyu yüksekliği 40 mm’dir. Lineer yer süzgeci için 
yüksekliği ayarlanabilir adaptör ve yükseklik ve eğim ayarı için ayaklar mevcuttur. Saç tutuculudur. Paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz çelik ızgara K3 sınıfıdır 
(300kg a kadar yük taşıyabilir). Çerçeve ebatları 828x54 mm.
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