
 

 

BadBad AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

rechthoek, inbouwversie of voor ommanteling, met 2
comfortabele rugsteunen    

    

KleurenKleuren       

00 Wit    

    

VarianteVariante       

Basismodel 1800 x 800 mm 31,500 kg 700338000000000

    

Passende settingPassende setting   

LED gekleurd licht met afstandbediening voor baden, (wit -00,
chroom -10) 790840

Sound voor baden 791851

Passende meubelommantelingenPassende meubelommantelingen   

Meubelommanteling voor nis, voor # 7X0050 (1800 x 900 mm),
voor # 7X0052 (1800 x 900 mm), voor # 7X0338 (1800 x 800
mm), voor # 7X0339 (1800 x 900 mm)

1790 mm ST8939

Meubelommanteling voorwandversie, voor # 7X0338 (1800 x
800 mm) 1780 x 790 mm ST8778

Meubelommanteling voor hoek rechts, voor # 7X0338 (1800 x
800 mm) 1790 x 790 mm ST8783

Meubelommanteling voor hoek links, voor # 7X0338 (1800 x
800 mm) 1790 x 790 mm ST8788

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Wandbevestiging ter bevestiging en ondersteuning van baden-
en douchebakken aan de wand, 3 stuks, 790103

Wandprofiel voor geluiddemping, lengte: 3300 mm, 790104

Bad   # 700338000000000 |< 1800 mm >|



Potenset voor acryl baden en douchebakken, met lengte > 1000
mm, 2 stuks, 790100

Af- en overloopgarnituur Quadroval chroom, voor baden met
centrale afvoer, doorsnede afvoer 52 mm, kabellengte 650 mm, 790289

Af- en overloopgarnituur Quadroval met waterinlaat, chroom, *,
voor baden met centrale afvoer, doorsnede afvoer 52 mm,
kabellengte 650 mm,

790290

Piepschuim baddrager voor # 700338, ***, 791446

Nekkussen voor Starck, materiaal: polyurethaan, wit, 790010

Badafdekking, 2 st. 800 x 395 mm, voor Starck # 700338, 791865

Badafdekking, 2 st., met uitsparing voor doucheslang 800 x 395
mm, voor Starck # 700338, 791866

Af- en overloopgarnituur Quadroval met bodeminlaat, chroom,
voor baden, **, doorsnede afvoer 52 mm, kabellengte 1070
mm,

791226

Geluidsisolatieset voor acryl baden ****, inhoud: geluidsisolatie-
badbevestiging, bitumenmatten, wandprofiel # 790104, 791368

    

Alle tekenigen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tollrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor
specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.

Bad   # 700338000000000 |< 1800 mm >|


