
  

 

Wastafel, meubelwastafelWastafel, meubelwastafel AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

zonder overloop, met kraanvlak, met afvoerventiel incl.
keramische afdekkap wit, onderzijde geglazuurd, 1000 mm    

    

KleurenKleuren       

00 Wit    

    

VarianteVariante       

p _ _ p 1000 x 470 mm 25,000 kg 2353100043

    

InfoboxInfobox   

Kleuren van de glasdelen zijn afgestemd op de lak van het meubel pagina XXX., Metalen console: handdoekhouder
kan links of rechts worden gemonteerd, 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

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Metaalstructuur staand ** in hoogte verstelbaar +50 mm, incl.
bevestiging, voor wastafel # 235310, handdoekhouder
rechts/links, omkeerbaar, 1065 x 451 mm

1065 x 451 mm 003103

Metaalstructuur wandmontage ** incl. bevestiging, voor
wastafel # 235310, handdoekhouder rechts/links, omkeerbaar,
1065 x 451 mm

1065 x 451 mm 003104
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Glazen legger veiligheidsglas, voor metalen console # 003103,
003104, 970 x 380 mm 970 x 380 mm 009965

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 584 x 460 mm 584 x 460 mm XS4061

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 984 x 460 mm 984 x 460 mm XS4063

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 984 x 460 mm 984 x 460 mm XS4163

Wastafelonderbouw staand 2 laden, geïntegreerd potenstel met
hoogteregeling, 984 x 460 mm 984 x 460 mm XS4444

2 laden, voor Vero Air # 235010, 1400 x 548 mm 1400 x 548 mm XS4905 M

4 laden, voor Vero Air # 235010, 1400 x 548 mm 1400 x 548 mm XS4915 M

4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, voor Vero
Air # 235010, 1400 x 548 mm 1400 x 548 mm XS4925 M

    

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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