
  

  

Tvättställ, möbeltvättställTvättställ, möbeltvättställ DimensionDimension ViktVikt OrdernummerOrdernummer

med hylla för armatur, undersidan glaserad, 1250 mm    

    

FärgerFärger       

00 Alpinvit    

    

VariantVariant       

p med bräddavlopp 1250 x 490 mm 36,300 kg 0329120000

p p p med bräddavlopp 1250 x 490 mm 36,300 kg 0329120030

p utan bräddavlopp 1250 x 490 mm 36,300 kg 0329120041

p p p utan bräddavlopp 1250 x 490 mm 36,300 kg 0329120044

• med bräddavlopp 1250 x 490 mm 36,300 kg 0329120060

• utan bräddavlopp 1250 x 490 mm 36,300 kg 0329120070

    

InfoboxInfobox   

För montering av keramik från storleken 1000 mm 2 stycken monteringssatser #6951000000 erfodras  

    

Sanitärt porslin med den speciella WonderGliss-ytan kommer att hålla sig ren och snygg en lång tid framöver. 
Vid beställning av WondeGliss vänligen lägg till en ”1” som elfte siffra i artikelnumret.  

    

Accessory for ceramicsAccessory for ceramics   

Bottenventil, fast till tvättställ utan bräddavlopp 80 mm 0,400 kg 005038

  

Handduksstång Fyrkantsrör, krom, 14 mm, till tvättställ #
032912 1205 mm 0,700 kg 003034

Utrymmessparande vattenlås 1 1/4" mm 0,400 kg 005076

Tvättställ, möbeltvättställ   # 0329120000 / 0329120030 /
0329120041 / 0329120044 / 0329120060 / 0329120070

|< 1250 mm >|



Design vattenlås 1,500 kg 005036

    

Passande produkterPassande produkter   

Benställning höjdinställbar +50 mm, till tvättställ # 032912, 003073

Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, 3 glasindelningar, 2 stora
förvaringslådor, 2 små förvaringslådor, (oslipat), till Vero #
032912, 1200 x 462/380 mm

1200 x 462/380 mm FO9574

Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, till Vero # 032912 (ej
slipat), 1200 x 455 mm 1200 x 455 mm KT6692

Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med
håltagning för vattenlås och kåpa., till Vero # 032912 (ej slipat),
1200 x 455 mm

1200 x 455 mm KT6642

Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, till Vero # 032912 (ej
slipat), 1200 x 470 mm 1200 x 470 mm DL6222

Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med
håltagning för vattenlås och kåpa., till Vero # 032912 (ej slipat),
1200 x 470 mm

1200 x 470 mm DL6322

Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, inkluderande
förvaringsfack av glasmellanväggar och 2 boxar (små/stor), till
Vero # 032912 (ej slipat), 1200 x 468 mm

1200 x 468 mm XL6054

Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med
håltagning för vattenlås och kåpa., till Vero # 032912 (ej slipat),
1200 x 468 mm

1200 x 468 mm XL6354

Vägghängt underskåp 1 öppen hylla inkluderande
handduksstång, till Vero # 032912 (ej slipat), 1200 x 446 mm 1200 x 446 mm VE6015

Vägghängt underskåp 1 utdragslåda, Utdragslåda inkluderande
urtag för vattenlås, till Vero # 032912 (ej slipat), 1200 x 446
mm

1200 x 446 mm VE6115

Vägghängt underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med
håltagning för vattenlås och kåpa., till Vero # 032912 (ej slipat),
1200 x 446 mm

1200 x 446 mm VE6215

Golvstående underskåp 1 utdragslåda, 2 utdragslådor, Övre
lådan med håltagning för vattenlås och kåpa., till Vero # 032912
(ej slipat), 1200 x 446 mm

1200 x 446 mm VE6415

Golvstående underskåp 2 utdragslådor, Övre lådan med
håltagning för vattenlås och kåpa., till Vero # 032912 (ej slipat),
1200 x 470 mm

1200 x 470 mm XL6545

Golvstående underskåp 3 utdragslådor, Övre lådan med
håltagning för vattenlås och kåpa., till Vero # 032912 (ej slipat),
1200 x 470 mm

1200 x 470 mm XL6555

    

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den
färdiga porslinsprodukten.

Tvättställ, möbeltvättställ   # 0329120000 / 0329120030 /
0329120041 / 0329120044 / 0329120060 / 0329120070

|< 1250 mm >|


