
 

  

FürdFürdőkádkád DimensionDimension WeightWeight Order numberOrder number

(téglalap alakú), két háttámlával, szaniterakril , Filling capacity
165 l , water level 360 mm    

    

ColorsColors       

00 White Alpin    

    

VariantVariant       

beépíthető vagy kádelőlappal rendelhető változat, Bázis-kád 1800 x 800 mm 28,000 kg 700244000000000

    

Suitable settingSuitable setting   

LED fehér fény a kádperem alatt 791847

Kapaszkodó króm 792804

Suitable panelsSuitable panels   

Bútorfelületű előlap fal előtt álló változat, Fürdőkád LED-fehér
fény nélkül 1780 x 790 mm DN8778

Bútorfelületű előlap jobb sarokhoz, Fürdőkád LED-fehér fény
nélkül 1790 x 790 mm DN8783

Bútorfelületű előlap bal sarokhoz, Fürdőkád LED-fehér fény
nélkül 1790 x 790 mm DN8788

Bútorfelületű előlap fülkéhez, Fürdőkád LED fehér fénnyel vagy
anélkül 1775 mm DN8939

Bútorfelületű előlap bal sarokhoz, Fürdőkád LED fehér fénnyel 1790 x 770 mm DN8998

Bútorfelületű előlap jobb sarokhoz, Fürdőkád LED fehér
fénnyel 1790 x 770 mm DN8993

Bútorfelületű előlap fal előtt álló változat, Fürdőkád LED fehér
fénnyel 1780 x 770 mm DN8968

    

Darling New Fürdőkád   # 700244000000000 |< 1800 mm >|



 Megfelel Megfelelő termékek termékek   

Kádrögzítő Fürdőkádak és zuhanytálcák falhoz erősítéséhez és
megtámasztásához, 3 darab, 790103

Fali profil hangszigetelés és szigetelés, hossz: 3300 mm,
Szélesség: 70 mm, 790126

Tartóláb akril kádakhoz és zuhanytálcákhoz, oldalhosszúság >
1000 mm, 140 - 220 mm állítható magassággal
zuhanytálcákhoz hangszigetelő készlettel, 2 darab,

790100

Kádtartó # 700244 fürdőkádhoz, 791437

Nyakpárna # 700244,700248 Darling New fürdőkádakhoz,
hajlított, anyaga: poliuretán, fehér, 790008

Quadroval le- és túlfolyógarnitúra lefolyón keresztül töltő
kádtöltővel, króm, fürdőkádakhoz, **, lefolyóátmérő 52 mm, a
Bowden-huzal hosszúsága : 1070 mm,

791226

Hangfogó készlet akril fürdőkádakhoz ****, Tartalma:
hangszigetelő-fali tartó, bitumenlemez,, fali profil # 790126, 791368

Quadroval le- és túlfolyógarnitúra króm, központi lefolyású
fürdőkádakhoz, lefolyóátmérő 52 mm, húzó-bowden hossza
650 mm,

792202

Quadroval le- és túlfolyógarnitúra kádtöltővel, króm, *,
központi lefolyású fürdőkádakhoz, lefolyóátmérő 52 mm, húzó-
bowden hossza 650 mm,

792203

    

 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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