
  

  

Wastafel, meubelwastafelWastafel, meubelwastafel AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

met kraanvlak, 1050 mm    

    

KleurenKleuren       

00 Wit 08 Zwart    

    

VarianteVariante       

p met overloop 1050 x 490 mm 32,200 kg 032910..00

p p p met overloop 1050 x 490 mm 32,200 kg 032910..30

• met overloop 1050 x 490 mm 32,200 kg 032910..60

    

InfoboxInfobox   

voor de bevestiging van wastafels vanaf een lengte van 1000 mm zijn 2 wastafelbevestigingssets #6951000000
nodig  

    

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   

Metalen console in hoogte verstelbaar +50 mm, voor wastafel #
032910 3,300 kg 003072

Handdoekhouder vierkante buis 14 mm, chroom 1009 mm 0,600 kg 003035

Ruimtebesparende sifon 1 1/4" mm 0,400 kg 005076

Designsifon 1,500 kg 005036

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Wastafel, meubelwastafel   # 032910..00 / 032910..30 /
032910..60

|< 1050 mm >|



Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 3 glasindelingen, 2
inzetbakjes groot, 2 inzetbakjes klein, (ongeslepen), voor Vero #
032910, 1000 x 462/380 mm

1000 x 462/380 mm FO9573

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Voor Vero # 032910
(ongeslepen), 1000 x 455 mm 1000 x 455 mm KT6691

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 455 mm

1000 x 455 mm KT6641

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Voor Vero # 032910
(ongeslepen), 1000 x 470 mm 1000 x 470 mm DL6221

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 470 mm

1000 x 470 mm DL6321

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, binnenindeling; bestaand
uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), Voor Vero # 032910
(ongeslepen), 1000 x 468 mm

1000 x 468 mm XL6053

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 468 mm

1000 x 468 mm XL6353

Wastafelonderbouw hangend 1 open vak incl. handdoekhouder,
Voor Vero # 032910 (ongeslepen), 1000 x 446 mm 1000 x 446 mm VE6014

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, schuiflade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 446 mm

1000 x 446 mm VE6114

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 446 mm

1000 x 446 mm VE6214

Wastafelonderbouw staand 1 lade, 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 446 mm

1000 x 446 mm VE6414

Wastafelonderbouw staand 2 laden, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 470 mm

1000 x 470 mm XL6544

Wastafelonderbouw staand 3 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 032910 (ongeslepen),
1000 x 470 mm

1000 x 470 mm XL6554

Wastafelonderbouw staand 2 laden, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, sokkellijst met geïntegreerde poten
(in hoogte verstelbaar), Voor Vero # 032910 (ongeslepen), 1000
x 470 mm

1000 x 470 mm XL6564

Wastafelonderbouw staand 3 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, sokkellijst met geïntegreerde poten
(in hoogte verstelbaar), Voor Vero # 032910 (ongeslepen), 1000
x 470 mm

1000 x 470 mm XL6574

    

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.

Wastafel, meubelwastafel   # 032910..00 / 032910..30 /
032910..60

|< 1050 mm >|


