
  

 

Mosdó, bútorral aláépíthetMosdó, bútorral aláépíthető mosdó mosdó DimensionDimension WeightWeight Order numberOrder number

túlfolyóval, csaplyukpaddal, alul mázas, 850 mm    

    

ColorsColors       

00 White Alpin    

    

VariantVariant       

p 850 x 480 mm 25,000 kg 03428500002

    

AccessoryAccessory   

Törölközőtartó négyzetes cső 14mm 808 mm 0,500 kg 003036

Helytakarékos szifon 1 1/4" mm 0,400 kg 005076

    

 Megfelel Megfelelő termékek termékek   

Szifontakaró # 231065, 231060, 231055,
034265,034285,034210 és 034812 modellekhez, 085718

Mosdóláb # 231065, 231060, 231055, 034265,034285,034210
és 034812 modellekhez, 086327

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, # 034285
D-Code mosdóhoz, 800 x 455 mm 800 x 455 mm KT6667

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, # 034285 D-Code mosdóhoz,
800 x 455 mm

800 x 455 mm KT6647

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, # 034285
D-Code mosdóhoz, 800 x 453 mm 800 x 453 mm DS6384

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, # 034285 D-Code mosdóhoz,
800 x 453 mm

800 x 453 mm DS6484
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Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, # 034285
D-Code mosdóhoz, 800 x 458 mm 800 x 458 mm XB6071

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, # 034285 D-Code mosdóhoz,
800 x 458 mm

800 x 458 mm XB6190

    

 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

    

 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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