
  

BeépíthetBeépíthető mosdó mosdó DimensionDimension WeightWeight Order numberOrder number

felülről való beépítéshez, túlfolyóval, csaplyukpaddal, 545 mm    

    

ColorsColors       

00 White Alpin    

    

VariantVariant       

p 545 x 435 mm 11,400 kg 0337540000

    

    

 Megfelel Megfelelő termékek termékek   

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

800 x 550 mm KT6794

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

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz, compact 1
fiók, 700 x 478 mm 700 x 478 mm DS5301
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Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz, compact 1
fiók, 800 x 478 mm 800 x 478 mm DS5302

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz, compact 1
fiók, 900 x 478 mm 900 x 478 mm DS5303

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz, compact 1
fiók, 1000 x 478 mm 1000 x 478 mm DS5304

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, compact 1
fiók, 720 x 477 mm 720 x 477 mm LC5801

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz, compact 1
fiók, 820 x 477 mm 820 x 477 mm LC5802

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz, compact 1
fiók, 920 x 477 mm 920 x 477 mm LC5803

Mosdó alá építhető alsószekrény mosdópultokhoz, compact 1
fiók, 1020 x 477 mm 1020 x 477 mm LC5804

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

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 800 x 548 mm 800 x 548 mm XS4900

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 1000 x 548 mm 1000 x 548 mm XS4901

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 1 fiók, 1200 x 548 mm 1200 x 548 mm XS4902

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1400 x 548 mm 1400 x 548 mm XS4903 L/R

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1600 x 548 mm 1600 x 548 mm XS4904 R/L

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1400 x 548 mm 1400 x 548 mm XS4906 B

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 2 fiók, 1600 x 548 mm 1600 x 548 mm XS4907 B

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, 1400 x 548 mm 1400 x 548 mm XS4916 B

alsószekrény mosdópultokhoz, fali 4 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, 1600 x 548 mm 1600 x 548 mm XS4917 B

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
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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

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm
vastagság, 480 mm

480 mm DS100C

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm
vastagság, 480 mm

480 mm DS101C

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm
vastagság, 480 mm

480 mm DS104C

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm
vastagság, 480 mm

480 mm DS105C

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm
vastagság, 480 mm

480 mm LC100C

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 45 mm
vastagság, 480 mm

480 mm LC101C

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult egy kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm
vastagság, 480 mm

480 mm LC104C

Mosdópult ráültethető mosdóhoz 1 mosdópult 2 kivágással,
minden megkezdett 100 mm, alapár 800 mm-ig, 30 mm
vastagság, 480 mm

480 mm LC105C

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
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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

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

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

800 x 550 mm XV4770

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

1000 x 550 mm XV4771

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

1200 x 550 mm XV4772

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy
kivágással, 800 x 550 mm 800 x 550 mm K24885

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy
kivágással, 1000 x 550 mm 1000 x 550 mm K24886

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, 1 pult egy
kivágással, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm K24887

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

800 x 550 mm K24895

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

1000 x 550 mm K24896

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

1200 x 550 mm K24897

    

 Ajánlott csaptelepek Ajánlott csaptelepek   

Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm,
flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál
vízsugár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló,
ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,

B11020001

Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 139 mm,
flexibilis bekötőcső 3/8", perlátor kippfunkcióval, normál
vízsugár, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló,
ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,

B11020002

Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 107 mm,
flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízsugár, króm felület,
beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás
3-5 bar, lefolyógarnitúrával,

A11020001

Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 107 mm,
flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízsugár, króm felület,
beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás
3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,

A11020002
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 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.
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