
  

InbouwwastafelInbouwwastafel AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

voor onderbouw, incl. bevestiging voor inbouw in houten
consoles, met overloop, zonder kraanvlak, 370 mm    

    

KleurenKleuren       

00 Wit    

    

VarianteVariante       

• 370 x 370 mm 6,200 kg 0373370000

    

InfoboxInfobox   

Bij de onderbouwwastafels worden de binnenmaten aangegeven  

    

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   

Bevestiging voor inbouw in natuursteenbladen, (met
uitzondering van # 046651) 0,200 kg 005028

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 2
uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max.
2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voor
onderbouwwastafel f-bonded, 550 mm

550 mm FO091C

Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 1
uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000
mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voor
onderbouwwastafel f-bonded, 550 mm

550 mm FO090C

Console + rugwand voor onderbouwwastafels f-bonded 1
console met 1 uitsparing, Breedte min. 800 mm, Breedte max.
2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm,
voorwandversie, 565 mm

565 mm DL050C

Console + rugwand voor onderbouwwastafels f-bonded 1
console met 2 uitsparingen, Breedte min. 800 mm, Breedte
max. 2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm,
voorwandversie, 565 mm

565 mm DL053C

Inbouwwastafel   # 0373370000 |< 370 mm >|



Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 1
uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max. 2000
mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, voorwandversie,
565 mm

565 mm DL030C

Console voor onderbouwwastafels f-bonded 1 console met 2
uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max.
2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm,
voorwandversie, 565 mm

565 mm DL033C

    

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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