
 

 

BadekarBadekar DimensjonerDimensjoner VektVekt ModellnummerModellnummer

rektangulært, for innbygging eller panel, med to ryggstøtter, 5
mm sanitærakryl    

    

FargerFarger       

00 Hvit alpin    

    

VariantVariant       

Badekar 1800 x 800 mm 38,000 kg 700135000000000

    

Tilhørende møbelpanelTilhørende møbelpanel   

Møbelpanel til venstre hjørne, til # 7X0135 (1800 x 800 mm) 1790 x 790 mm VE8788

Møbelpanel til høyre hjørne, til # 7X0135 (1800 x 800 mm) 1790 x 790 mm VE8783

Møbelpanel Back-to-wall versjon, til # 7X0135 (1800 x 800 mm) 1780 x 790 mm VE8778

Møbelpanel til nisje, til # 7X0135 (1800 x 800 mm) 1790 mm VE8939

Suitable settingSuitable setting   

Tillegg i pris for borring i karkant til armatur, fra kantbredde
100 mm 790650

LED farget lys med fjernkontroll til badekar, (hvit -00, krom -
10) 790840

Lyd til badekar 791851

    

Egnede produkterEgnede produkter   

Monteringskasse til # 700135, ***, 790493

Feste til badekar til montering av badekar og dusjkar, 3 stk., 790103

Gummi tettningslist til støydemping, Lengde: 3300 mm, 790104

Vero Badekar   # 700135000000000 |< 1800 mm >|



Bensett til bade- og dusjkar av akryl, med bredde > 1000 mm,
høyde justerbar fra 120 - 190 mm, høyde justerbar fra 145 -
190 mm ved bruk av støyreduserende pakning for dusjkar, 2
stk.,

790100

Avlastningsputer, 2 stk. 800 x 450 mm, passer til 2nd floor #
700076, Darling New # 700244, Daro # 700028, D-Code #
700101, Happy D.2 # 700314, Vero # 700135, Vero Air #
700413, 700415, 700416, 700417, 700418,

791828

Avlastningsputer med utskjæring for dusjsslange, 2 stk. 800 x
450 mm, passer til 2nd floor # 700076, Darling New # 700244,
Daro # 700028, D-Code # 700101, Happy D.2 # 700314,

791829

Av- og overløpssett Quadroval krom, til badekar med sentrert
avløp, Avløp 52 mm, Kabellengde 650 mm, 790289

Av- og overløpssett Quadroval med vannpåfylling, krom, *, til
badekar med sentrert avløp, Avløp 52 mm, Kabellengde 650
mm,

790290

Av- og overløpssett Quadroval med vannpåfylling via avløpet,
krom, til badekar, **, Avløp 52 mm, Kabellengde 1070 mm, 791226

Støybeskyttelse til akryl badekar ****, Innhold:
Støyreduserende fastgjørelse, Bitumen puter, kantbånd, 791368

    

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte
mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.

Vero Badekar   # 700135000000000 |< 1800 mm >|


