
Instalacje sanitarne w zabudowie przed cian

Element do umywalki do baterii jednootworowych lub ciennych

Element do umywalki do baterii jednootworowych lub ciennych

Opis:
Element do umywalki Rada, sk adaj cy si  z:
elementu do umywalki do baterii jednootworowych lub ciennych,
samono ny, pokryty proszkowo, stalowy stela  poddany kontroli stanu
technicznego (TÜV),  do monta u suchego, 4 punkty mocowania,
cakowity monta  wst pny, w czenie z nogami, uchwyt cienny i materia
mocuj cy, uniwersalny do zastosowania z umywalkami, minimalna
rednicówka zaworów k towych 60 mm, szeroko : 525 mm, zakres

regulacji nóg od pod ogi w stanie surowym do górnej kraw dzi gotowej
pod ogi: 0 200 mm, regulacja g boko ci, przednia kraw  elementu:
135 200 mm, z 2 ciennymi przepustowymi izolatorami d wi ku 1/2"IG/
1/2"AG, z 2 trzpieniami mocuj cymi umywalk  M10 cznie z za lepk  i
mocowaniem umywalki, z uniwersalnym ukiem odp ywowym DN 50/40
wraz z gumowym pier cieniem DN 50/32, z za lepk  i zaciskiem
odp ywowym z izolacj  d wi ku, pr tem gwintowanym M8 x 300,
opakowanie   karton.

Dane techniczne:
Materia : Profile stalowe, ocynkowane/

lakierowane
Wysoko  x Szeroko  x G boko : 1185 x 525 x 135 200
Doprowadzanie wody: Zawór k towy 1/2"
rednicówka zaworu k towego min. 60mm
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Instalacje sanitarne w zabudowie przed cian

Element do umywalki do baterii jednootworowej

Element do umywalki do baterii jednootworowej Rada

Opis:
Element do umywalki Rada, sk adaj cy si  z:
elementu do umywalki do baterii jednootworowych, samono ny, pokryty
proszkowo, stalowy stela  poddany kontroli stanu technicznego (TÜV),
do monta u suchego, 4 punkty mocowania, ca kowity monta  wst pny,

cznie z nogami, uchwyt cienny i materia  mocuj cy, uniwersalny do
zastosowania z umywalkami, minimalna rednicówka zaworów k towych
60 mm, szeroko : 525 mm, zakres regulacji nóg od pod ogi w stanie
surowym do górnej kraw dzi gotowej pod ogi: 0 200mm, regulacja

boko ci, przednia kra  elementu: 135 200mm, z 2 ciennymi
przepustowymi izolatorami d wi ku 1/2"IG/ 1/2"AG, z 2 trzpieniami
mocuj cymi umywalk  M10 cznie z za lepk  i mocowaniem umywalki, z
uniwersalnym ukiem odp ywowym DN 50/40 wraz z gumowym
pier cieniem DN 50/32, z za lepk  i zaciskiem odp ywowym z izolacj

wi ku, pr tem gwintowanym M8 x 300, opakowanie   karton.

Dane techniczne:
Materia : Profile stalowe, ocynkowane/

lakierowane
Wysoko  x Szeroko  x G boko : 985 x 525 x 135 200
rednicówka zaworu k towego min. 60mm
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