
   

SensoWash Starck e douchetoiletzitting voor Starck 2, Starck 3SensoWash Starck e douchetoiletzitting voor Starck 2, Starck 3
en Darling New*en Darling New* AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

Geïntegreerde beveiliging volgens DIN EN1717, met verdekte
aansluitingen, Inclusief afstandsbediening, Elektrische
bediening van deksel en zitting, Water- en zittingtemperatuur
evenals de positie van de douchearm en de sterkte van de
waterstraal individueel instelbaar, zelfreinigende douche-arm,
Rear-, Lady en Comfortwash, 2 individueel instelbare
gebruikersprofielen, Nachtlicht, Snelbevestiging: eenvoudige
demontage van de zitting, Aan / Uit schakelaar, 220-240V
50/60Hz

   

    

KleurenKleuren       

00 Wit    

    

VarianteVariante       

370 x 532 mm 6,400 kg 610001002004300

    

InfoboxInfobox   

Bij een waterhardheid ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14° dH resp. 24° fH) dient men een waterverzachter te installeren.  

    

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Wandwc diepspoel, uitsluitend in combinatie met SensoWash,
incl. aansluitmaterialen voor SensoWash met verborgen
aansluitingen, inclusief Durafix, EWL klasse 1, 370 x 625 mm

370 x 625 mm 254459

Wandwc diepspoel, uitsluitend in combinatie met SensoWash,
incl. aansluitmaterialen voor SensoWash met verborgen
aansluitingen, inclusief Durafix, EWL klasse 1, 370 x 620 mm

370 x 620 mm 222659

Staand toilet (zonder reservoir), diepspoel, uitsluitend in
combinatie met SensoWash, incl. aansluitmaterialen voor
SensoWash met verborgen aansluitingen, incl. bevestiging, EWL
klasse 1, 370 x 705 mm

370 x 705 mm 214159

Staand toilet (zonder reservoir), diepspoel, uitsluitend in
combinatie met SensoWash, incl. aansluitmaterialen voor
SensoWash met verborgen aansluitingen, incl. bevestiging, EWL
klasse 1, 370 x 725 mm

370 x 725 mm 212959

Wandwc diepspoel, uitsluitend in combinatie met SensoWash,
incl. aansluitmaterialen voor SensoWash met verborgen
aansluitingen, inclusief Durafix, EWL klasse 1, 375 x 620 mm

375 x 620 mm 253359

SensoWash Starck e douchetoiletzitting voor Starck 2, Starck 3
en Darling New*   # 610001002004300

|< 370 mm >|



    

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.

SensoWash Starck e douchetoiletzitting voor Starck 2, Starck 3
en Darling New*   # 610001002004300

|< 370 mm >|


