
   

   

OpzetwastafelOpzetwastafel AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

geslepen, zonder overloop, zonder kraanvlak, inclusief
bevestiging en afvoerventiel met keramische afdekkap, Ø 470
mm

   

    

KleurenKleuren       

00 Wit    

    

VarianteVariante       

p Ø 470 mm 10,200 kg 0386470027

• Ø 470 mm 10,200 kg 0386470028

    

InfoboxInfobox   

Montage mit Abstand zur Wand empfohlen  

    

Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u
een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.  

    

OnderdeelOnderdeel   

Designsifon 1,500 kg 005036

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Console met schuifladen 2 lades onder console, 2
consoledragers, 1 uitsparing midden, 800 x 550 mm 800 x 550 mm FO8521

Console met schuifladen 1 schuiflade, onder console, 2
consoledragers, 1 uitsparing midden, 1 schort, 600 x 550 mm 600 x 550 mm FO8520
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Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 1 uitsparing links, 1500 x 550 mm 1500 x 550 mm FO8528

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1500 x 550 mm 1500 x 550 mm FO8529

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 2 uitsparingen, 1500 x 550 mm 1500 x 550 mm FO8530

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1800 x 550 mm 1800 x 550 mm FO8531

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 1 uitsparing links, 1800 x 550 mm 1800 x 550 mm FO8532

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 1 uitsparing rechts, 1800 x 550 mm 1800 x 550 mm FO8533

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 2 uitsparingen, 1800 x 550 mm 1800 x 550 mm FO8534

Console met schuifladen 2 lades onder console, 2
consoledragers, 1 uitsparing midden, 1000 x 550 mm 1000 x 550 mm FO8522

Console met schuifladen 2 lades onder console, 2
consoledragers, 1 uitsparing midden, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm FO8523

Console met schuifladen 2 lades onder console, 2
consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing links, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm FO8524

Console met schuifladen 2 lades onder console, 2
consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing rechts, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm FO8525

Console met schuifladen 2 lades onder console, 2
consoledragers, 2 uitsparingen, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm FO8526

Console met schuifladen 3 lades onder console, 3
consoledragers, 1 schort, 1 uitsparing midden, 1500 x 550 mm 1500 x 550 mm FO8527

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één
uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm 1000 x 550 mm KT6695

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één
uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm 1200 x 550 mm KT6696

Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één of
twee uitsparingen naar keuze, voor 1 danwel 2 opzetkommen,
1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6697 B/L/R

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1
opzetkom midden, 800 x 550 mm

800 x 550 mm KT6654

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1
opzetkom midden, 1000 x 550 mm

1000 x 550 mm KT6655

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1
opzetkom midden, 1200 x 550 mm

1200 x 550 mm KT6656

Wastafelonderbouw hangend 4 laden, 1 console met één of
twee uitsparingen naar keuze, Lade onder de wastafel incl.
sifonuitsparing en schort, voor 1 danwel 2 opzetkommen, 1400
x 550 mm

1400 x 550 mm KT6657 B/L/R

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, 1 console met centrale
uitsnijding, 835 x 565 mm 835 x 565 mm S19526
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Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één
uitsparing, 1235 x 565 mm 1235 x 565 mm S19528 L/M/R

Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met één of
twee uitsparingen naar keuze, 1435 x 565 mm 1435 x 565 mm S19529 B/L/R

Console met lades voor inbouwwastafels console met één
uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console,
3 consoledragers, 1500 x 565 mm

1500 x 565 mm DL6891 L/R

Console met lades voor inbouwwastafels console met één
uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console,
3 consoledragers, 1800 x 565 mm

1800 x 565 mm DL6892 L/R

Console met lades voor waskommen 1 console met centrale
uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 600 x
565 mm

600 x 565 mm DL6787

Console met lades voor waskommen 1 console met centrale
uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 800 x
565 mm

800 x 565 mm DL6788

Console met lades voor waskommen 1 console met centrale
uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 2 consoledragers, 1000
x 565 mm

1000 x 565 mm DL6789

Console met lades voor waskommen 1 console met centrale
uitsnijding, 1 schuiflade, onder console, 3 consoledragers, 1200
x 565 mm

1200 x 565 mm DL6790

Console met lades voor waskommen console met één
uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565
mm

1500 x 565 mm DL6791 L/R

Console met lades voor waskommen console met één
uitsparing, 2 lades onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565
mm

1800 x 565 mm DL6792 L/R

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 800 x 565 mm 800 x 565 mm DL6799

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één
uitsparing, 1000 x 550 mm 1000 x 550 mm DS6784 L/R

Wastafelonderbouw hangend 2 laden, 1 console met 1
uitsparing, 1400 x 550 mm 1400 x 550 mm DS6785 L/R

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling;
bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 600 x 548
mm

600 x 548 mm XL6719

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling;
bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548
mm

800 x 548 mm XL6713

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling;
bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548
mm

1000 x 548 mm XL6715

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm 600 x 548 mm XL6717

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm 800 x 548 mm XL6714

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm 1000 x 548 mm XL6716
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Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. glazen
planchet, 800 x 548 mm 800 x 548 mm XL6718

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm 800 x 548 mm H26301

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 600 x 548 mm 600 x 548 mm H26300

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm 1000 x 548 mm H26302

Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl.
handdoekhouder, 600 x 518 mm 600 x 518 mm VE6540

Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl.
handdoekhouder, 800 x 518 mm 800 x 518 mm VE6541

Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl.
handdoekhouder, 1000 x 518 mm 1000 x 518 mm VE6542

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl.
sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm 600 x 518 mm VE6550

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl.
sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm 800 x 518 mm VE6551

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl.
sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm 1000 x 518 mm VE6552

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl.
sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm 600 x 518 mm VE6560

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade incl.
sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm 800 x 518 mm VE6561

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm 600 x 518 mm VE6570

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm 800 x 518 mm VE6571

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm 1000 x 518 mm VE6572

Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, 1000 x 565 mm 1000 x 565 mm DL6798

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 520 x 547 mm 520 x 547 mm LC6826

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm 620 x 547 mm LC6827

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm 820 x 547 mm LC6828

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm 1020 x 547 mm LC6829

Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste
lade incl. sifonuitsparing en schort, 420 x 547 mm 420 x 547 mm LC6835

Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste
lade incl. sifonuitsparing en schort, 520 x 547 mm 520 x 547 mm LC6836

Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste
lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm 620 x 547 mm LC6837

Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste
lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm 820 x 547 mm LC6838
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Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste
lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm 1020 x 547 mm LC6839

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met
1 uitsparing, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max.
2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm

550 mm LC096C

Console voor opzetwastafels en inbouwwastafels 1 console met
2 uitsparingen, Voor de minimale breedte zie bestelhulp, max.
2000 mm, elke extra 100 mm, Basisprijs 800 mm, 550 mm

550 mm LC097C

    

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.
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