
  

OpzetwastafelOpzetwastafel AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

zonder kraanvlak, zonder overloop, 500 mm    

    

KleurenKleuren       

00 Wit    

    

VarianteVariante       

• 500 x 405 mm 5,800 kg 2339500000

    

LastenboekbeschrijvingLastenboekbeschrijving   

Vervaardigd uit de speciale gietmassa DuraCeram  

    

Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u
een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.  

    

OnderdeelOnderdeel   

Designsifon 1,500 kg 005036

Afvoerventiel 50 mm 0,300 kg 005024

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Console met één
uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm 800 x 550 mm KT6694

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Console met één
uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm 1000 x 550 mm KT6695

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Console met één
uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm KT6696

Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één of
twee uitsparingen naar keuze, voor 1 danwel 2 opzetkommen,
1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6697 B/L/R

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Console met één uitsparing, voor 1
opzetkom midden, 800 x 550 mm

800 x 550 mm KT6654

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Console met één uitsparing, voor 1
opzetkom midden, 1000 x 550 mm

1000 x 550 mm KT6655
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Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Console met één uitsparing, voor 1
opzetkom midden, 1200 x 550 mm

1200 x 550 mm KT6656

Wastafelonderbouw hangend 4 laden, 1 console met één of
twee uitsparingen naar keuze, Lade onder de wastafel incl.
sifonuitsparing en schort, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400
x 550 mm

1400 x 550 mm KT6657 B/L/R

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 1 console met centrale
uitsnijding, 835 x 565 mm 835 x 565 mm S19526

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Console met één
uitsparing, 1235 x 565 mm 1235 x 565 mm S19528 L/M/R

Wastafelonderbouw staand 1 consoleplaat, 1 meubel met
deuren en zijdelings rekelement, 1120 x 570 mm 1120 x 570 mm CC9533

Wastafelonderbouw staand 1 consoleplaat, 1 aflegvlak
onderaan, 1120 x 570 mm 1120 x 570 mm CC9532

    

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.
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