
  

BeépíthetBeépíthető mosdó mosdó DimensionDimension WeightWeight Order numberOrder number

felülről való beépítéshez, túlfolyóval, csaplyukpaddal, 560 mm    

    

ColorsColors       

00 White Alpin    

    

VariantVariant       

p 560 x 465 mm 14,000 kg 0302560000

    

Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long
time to come.
When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.

 

    

    

 Megfelel Megfelelő termékek termékek   

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult
egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz,
1000 x 550 mm

1000 x 550 mm KT6795

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, mosdópult
egy kivágással, 1 kivágással középen, beépíthető mosdóhoz,
1200 x 550 mm

1200 x 550 mm KT6796

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, 1
mosdópult választhatóan egy vagy két kivágással, 1 vagy 2
beépíthető mosdóhoz, 1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6797 B/L/R

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1
kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 800 x 550 mm

800 x 550 mm KT6754

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1
kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 1000 x 550 mm

1000 x 550 mm KT6755

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, mosdópult egy kivágással, 1
kivágással középen, beépíthető mosdóhoz, 1200 x 550 mm

1200 x 550 mm KT6756

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 4 fiók, Fiókok a
mosdó alatt szifonkivágással és köténnyel, 1 mosdópult
választhatóan egy vagy két kivágással, 1 vagy 2 beépíthető
mosdóhoz, 1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6757 B/L/R
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Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 700 x
548 mm 700 x 548 mm DS5311

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 800 x
548 mm 800 x 548 mm DS5312

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 900 x
548 mm 900 x 548 mm DS5313

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 1000 x
548 mm 1000 x 548 mm DS5314

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 720 x
547 mm 720 x 547 mm LC5811

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 820 x
547 mm 820 x 547 mm LC5812

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 920 x
547 mm 920 x 547 mm LC5813

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz 1 fiók, 1020 x
547 mm 1020 x 547 mm LC5814

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult
egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-
ig, 45 mm vastagság, 550 mm

550 mm DS102C

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2
kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45
mm vastagság, 550 mm

550 mm DS103C

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult
egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-
ig, 30 mm vastagság, 550 mm

550 mm DS106C

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2
kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30
mm vastagság, 550 mm

550 mm DS107C

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult
egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-
ig, 45 mm vastagság, 550 mm

550 mm LC102C

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2
kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45
mm vastagság, 550 mm

550 mm LC103C

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult
egy kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-
ig, 30 mm vastagság, 550 mm

550 mm LC106C

Mosdópult ráültethető és beépíthető mosdókhoz 1 mosdópult 2
kivágással, minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30
mm vastagság, 550 mm

550 mm LC107C

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy
kivágással, 800 x 550 mm 800 x 550 mm DE4947

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy
kivágással, 1000 x 550 mm 1000 x 550 mm DE4948

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy
kivágással, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm DE4949

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók,
felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással,
800 x 550 mm

800 x 550 mm DE4967
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Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók,
felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással,
1000 x 550 mm

1000 x 550 mm DE4968

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 fiók,
felső fiók szifonkivágással és köténnyel, 1 pult egy kivágással,
1200 x 550 mm

1200 x 550 mm DE4969

    

 Minden rajz tartalmazza a szükséges méreteket, amelyekre a szabványos tűréshatárok vonatkoznak. Ezek mm-ben vannak megadva és nem
kötelező érvényűek. Pontos méretek, különösen az egyedi beépítési forgatókönyvek esetében, csak a kész darabról vehetők.

Starck 3 Beépíthető mosdó   # 0302560000 |< 560 mm >|


