
 

 

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

csaplyukpaddal, 1050 mm    

    

ColorsColors       

00 White Alpin    

    

VariantVariant       

p túlfolyóval 1050 x 485 mm 25,800 kg 0304100000

    

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.

 

    

AccessoryAccessory   

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

    

 Megfelel Megfelelő termékek termékek   

Mosdóláb # 030065, 030060, 030055, 030410, 030480,
030470, 033213, 030760, 030750 modellekhez, 150 x 210 mm 150 x 210 mm 086516

Szifontakaró # 030065, 030060, 030055, 030410, 030480,
030470, 033213, 030760, 030750 modellekhez, 170 x 285 mm 170 x 285 mm 086515

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, # 030410
Starck 3-hoz, 1000 x 455 mm 1000 x 455 mm KT6665

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, # 030410 Starck 3-hoz, 1000 x
455 mm

1000 x 455 mm KT6645

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 1 fiók, # 030410
Starck 3-hoz, 1020 x 469 mm 1020 x 469 mm LC6166

Starck 3 Mosdó, bútorral aláépíthető mosdó   # 0304100000 |< 1050 mm >|



Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, # 030410 Starck 3-hoz, 1020 x
469 mm

1020 x 469 mm LC6266

Mosdó alá építhető alsószekrény, álló 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, # 030410 Starck 3-hoz, 1020 x
469 mm

1020 x 469 mm LC6610

Mosdó alá építhető alsószekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók
szifonkivágással és köténnyel, # 030410 Starck 3-hoz, 1000 x
468 mm

1000 x 468 mm XB6187

    

 Ajánlott csaptelepek Ajánlott csaptelepek   

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.

Starck 3 Mosdó, bútorral aláépíthető mosdó   # 0304100000 |< 1050 mm >|


