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PRODUCTINFORMATIE

Model UDA1490ARA215V
Collectie Architectura
PROJECTS  PLUS
Breedte 900 mm
Hoogte 15 mm
Diepte 17 mm
Lengte 1400 mm
Gewicht 22 kg
beschrijving MetalRim

MetalRim
Technische informatie:: Het 
antislipoppervlak VILBOGRIP 
(antislipklasse C) is alleen leverbaar 
bij kleur 01., De inbouwhoogte van 
de douchebak kan bij gebruik van 
de afvoergarnituur Viega art.-nr. 
634 100 worden teruggebracht met 
30 mm. Let op: deze 
afvoergarnituur voldoet niet aan EN 
274., Alle douchebakken in de 
kleuren Colorline zijn antislip-
klasse B geclassificeerd., Vanaf 
maat 1400 x 700 zijn telkens twee 
steunen (U82990000) nodig., De 
douchebakken in de kleuren 
Colorline zijn niet beschikbaar 
voor alle afmetingen.
Afvoerkap in Wit Alpin (01), bij 
matkleuren afvoerkap in 
bijpassende matkleuren (vanaf 
januari 2017). Afhankelijk van het 
materiaal en de lichtinval kunnen er 
lichte kleurafwijkingen tussen 
afvoerdeksel en douchevloer 
voorkomen. Bij aankoop van een 
douchebak in de kleur StarWhite 
(96), adviseren wij om de Chrome 
of de Brushed Chrome 
afvoerafdekplaat bij te bestellen.
Niet standaard meegeleverd:: Alle 
douchebakken worden geleverd 
zonder ondersteuning/onderstel., 
Wij adviseren u bij Metalrim op de 
vloeropbouw onder de douchevloer 
volgens ETAG 022 een 
contactafdichting met een 
randhoogte van 15 mm aan te 
brengen om een vochtdoorslag van 
de constructieve vloeropbouw te 
vermijden.
Diameter: 90 mm

Materiaal acryl

DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL) ARCHITECTURA
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Aanbestedingsteksten Architectura; Douchebak; Afmeting: 
1400 x 900 x 15 mm; rechthoek; 
MetalRim; acryl; MetalRim; 
Afvoerkap in Wit Alpin (01), bij 
matkleuren afvoerkap in 
bijpassende matkleuren (vanaf 
januari 2017). Afhankelijk van het 
materiaal en de lichtinval kunnen er 
lichte kleurafwijkingen tussen 
afvoerdeksel en douchevloer 
voorkomen. Bij aankoop van een 
douchebak in de kleur StarWhite 
(96), adviseren wij om de Chrome 
of de Brushed Chrome 
afvoerafdekplaat bij te bestellen.; 
Niet standaard meegeleverd:: Alle 
douchebakken worden geleverd 
zonder ondersteuning/onderstel., 
Wij adviseren u bij Metalrim op de 
vloeropbouw onder de douchevloer 
volgens ETAG 022 een 
contactafdichting met een 
randhoogte van 15 mm aan te 
brengen om een vochtdoorslag van 
de constructieve vloeropbouw te 
vermijden.; Diameter: 90 mm; 
Technische informatie:: Het 
antislipoppervlak VILBOGRIP 
(antislipklasse C) is alleen leverbaar 
bij kleur 01., De inbouwhoogte van 
de douchebak kan bij gebruik van 
de afvoergarnituur Viega art.-nr. 
634 100 worden teruggebracht met 
30 mm. Let op: deze 
afvoergarnituur voldoet niet aan EN 
274., Alle douchebakken in de 
kleuren Colorline zijn antislip-
klasse B geclassificeerd., Vanaf 
maat 1400 x 700 zijn telkens twee 
steunen (U82990000) nodig., De 
douchebakken in de kleuren 
Colorline zijn niet beschikbaar 
voor alle afmetingen.

wit alpine UDA1490ARA215V-01 4051202286507

Anthracite UDA1490ARA215V-1S 4051202383275

Crème UDA1490ARA215V-2S 4051202383473

Grey UDA1490ARA215V-3S 4051202383671

Edelweiss UDA1490ARA215V-41 4051202384074

Brown UDA1490ARA215V-4S 4051202383879

Star 
White UDA1490ARA215V-96 4051202289386

KLEUREN
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TECHNISCHE TEKENINGEN

UDA1490ARA215V


