
  

  

Umyvadlo, umyvadlo do nábytkuUmyvadlo, umyvadlo do nábytku RozmRozměrr VáhaVáha Objednací Objednací čísloíslo

bez přetoku, s plochou pro armaturu, včetně neuzavíratelného
keramického ventilu, spodní strana glazovaná, 600 mm    

    

BarvyBarvy       

00 Bílá    

    

VariantaVarianta       

p 600 x 470 mm 13,200 kg 2353600041

p p 600 x 470 mm 13,200 kg 2353600040

• 600 x 470 mm 13,200 kg 2353600070

    

InfoboxInfobox   

Barvy pro skleněné poličky vhodné k lakovaným povrchům pro nábytek viz strana XXX, Kovový podstavec: držák na
ručník montovatelný vpravo nebo vlevo, Vyrobeno ze speciální hmoty DuraCeram  

    

Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud
chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednací číslo "1".  

    

PPřísluíslušenstvíenství   

Držák na ručník čtvercový profil 14mm, pro umyvadlo #
045460, 235060, 235360, 235660, 236860 550 mm 0,400 kg 003037

Designový sifon 1,500 kg 005036

    

Vhodné produktyVhodné produkty   

Skleněná polička bezpečnostní sklo, pro kovové podstavce #
003101, 003102, 570 x 380 mm 570 x 380 mm 009964

DuraSquare Umyvadlo, umyvadlo do nábytku   # 2353600041 /
2353600040 / 2353600070

|< 600 mm >|



Kovový podstavec závěsný včetně upevnění, pro umyvadlo #
235360, držák na ručník vpravo/vlevo, oboustranný, 665 x 451
mm

665 x 451 mm 003102

Kovový podstavec stojící výškově nastavitelný + 50 mm, včetně
upevnění, pro umyvadlo # 235360, držák na ručník
vpravo/vlevo, oboustranný, 665 x 451 mm

665 x 451 mm 003101

Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka
včetně výřezu pro sifon a krytu, 584 x 460 mm 584 x 460 mm XS4161

Skříňka pod umyvadlo stojící 2 zásuvky, integrované nožičky s
nastavením výšky, 584 x 460 mm 584 x 460 mm XS4442

Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 584 x 460 mm 584 x 460 mm XS4061

    

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze
přímo na výrobku.

DuraSquare Umyvadlo, umyvadlo do nábytku   # 2353600041 /
2353600040 / 2353600070

|< 600 mm >|


