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Primeo dusjkabinett, rett modell

NRF nr. Varenavn Mål BxDxH (cm)

Vekt 
(kg) Beskrivelse GTIN / EAN

6310629 Primeo frontpakke for 80x80 80x80x200, døråpning 43 cm 34,5 Hvite profiler, klart glass 7072278000511

6310631 Primeo bakvegg for 80x80 80x80x200, døråpning 43 cm 34,5 Hvite profiler, etset glass 7072278000528

6310632 Primeo dusjkar for 80x80 80x80x200, døråpning 43 cm 15 Hvit 7072278000535

6310633 Primeo frontpakke for 90x90 90x90x200, døråpning 51 cm 40 Hvite profiler, klart glass 7072278000542

6310634 Primeo bakvegg for 90x90 90x90x200, døråpning 51 cm 40 Hvite profiler, etset glass 7072278000559

6310635 Primeo dusjkar for 90x90 90x90x200, døråpning 51 cm 17 Hvit 7072278000566

6310636 Primeo bak/front 70 cm for 70x90, vendbar70x90x200, døråpning 43 cm 30 Hvite profiler, klart glass i front, etset glass i bakvegg7072278000573

6310637 Primeo bak/front 90 cm for 70x90, vendbar70x90x200, døråpning 43 cm 40 Hvite profiler, klart glass i front, etset glass i bakvegg7072278000580

6310638 Primeo dusjkar for 70x90, vendbar 70x90x200, døråpning 43 cm 15 Hvit 7072278000597

                  

Salgsstart:
Juli 2014

Materialer: Egenskaper:
4 mm herdet glass (EN 12150) Klart glass i front, etset glass i bakvegger.

Dusjkar i akryl Dusjkar med justerbare ben

Profiler i hvitlakkert aluminium Bakveggene er like og armaturveggen kan derfor

   plasseres på både høyre og venstre side

Pakningens innhold: Avtagbart frontpanel på dusjkar med magnetisk innfesting

Hhv. frontparti, bakparti eller dusjkar Plastbelagt magnetlukking for dørene

Dusjsett m/hånddusj og såpeskål 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil

Monteringssett Forborret for dusjtermostat

Monteringsanvisning Høyde på dusjkar: 15 cm

Vedlikehold og rengjøring:
Rengjøres med vanlig mildt rengjøringsmiddel uten ammoniakk, klorin eller sterke syrer. 

Bruk aldri slipende eller etsende rengjøringsmidler eller kluter på dusjdørene.

For å unngå kalkavleiringer på kabinettets innside, tørk av med en gumminal eller myk klut etter bruk. 

Rengjør jevnlig, gjerne en gang i uken ved normalt bruk.

Det er en fordel å polere og bone dusjkaret med jevne mellomrom. Det vil da holde seg pent i mange 

år i tillegg til at det er enklere å holde rent.

Utvendige mål: 

Distribueres av Brødrene Dahl AS, www.dahl.no. Tlf 22 72 55 00. Postboks 6146 Etterstad, 0602 Oslo


