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PRODUCTINFORMATIE

Model UDQ1010SQI1V
Collectie Squaro Infinity
PROJECTS  DESIGN
Breedte 1000 mm
Hoogte 40 mm
Diepte 15 mm
Lengte 1000 mm
Gewicht 29 kg
beschrijving standaardmodellen universeel in te 

bouwen
Technische informatie:: 
Afvoercapaciteit: 48 l/min, Afvoer ø: 
90 mm, Afvoerdeksel L x B: 200 x 
155 mm, De inbouwhoogte van de 
douchebak kan bij gebruik van de 
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 
100 worden teruggebracht met 30 
mm. Let op: deze afvoergarnituur 
voldoet niet aan EN 274., Alle 
douchebakken zijn antislip-klasse C 
(volgens DIN 51097) 
geclassificeerd., Deze 
douchebakken zijn niet op maat 
gemaakt en kunnen worden 
gebruikt voor alle installatietypen 
(vlakke inbouw, op de bodem, op 
sokkel)., De Quaryl-
douchevloeren kunnen volgens 
de montagehandleiding zelf op 
maat worden gemaakt; zie de 
uitvoerige video op pro.villeroy-
boch.com/squaroinfinity resp. de 
QR-code op deze pagina.
Afvoerkap in bijpassende matkleur 
met verchroomde lijst.
Niet standaard meegeleverd:: Alle 
douchebakken worden geleverd 
zonder ondersteuning/onderstel.
Diameter: 90 mm

Materiaal Quaryl®

DOUCHEBAKKEN (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY
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Aanbestedingsteksten Squaro Infinity; Douchebak; 
Afmeting: 1000 x 1000 x 40 mm; 
Quaryl®; standaardmodellen 
universeel in te bouwen; Afvoerkap 
in bijpassende matkleur met 
verchroomde lijst.; Niet standaard 
meegeleverd:: Alle douchebakken 
worden geleverd zonder 
ondersteuning/onderstel.; Diameter: 
90 mm; Technische informatie:: 
Afvoercapaciteit: 48 l/min, Afvoer ø: 
90 mm, Afvoerdeksel L x B: 200 x 
155 mm, De inbouwhoogte van de 
douchebak kan bij gebruik van de 
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 
100 worden teruggebracht met 30 
mm. Let op: deze afvoergarnituur 
voldoet niet aan EN 274., Alle 
douchebakken zijn antislip-klasse C 
(volgens DIN 51097) 
geclassificeerd., Deze 
douchebakken zijn niet op maat 
gemaakt en kunnen worden 
gebruikt voor alle installatietypen 
(vlakke inbouw, op de bodem, op 
sokkel)., De Quaryl-
douchevloeren kunnen volgens 
de montagehandleiding zelf op 
maat worden gemaakt; zie de 
uitvoerige video op pro.villeroy-
boch.com/squaroinfinity resp. de 
QR-code op deze pagina.

Anthracite UDQ1010SQI1V-1S 4051202455910

Crème UDQ1010SQI1V-2S 4051202457129

Grey UDQ1010SQI1V-3S 4051202458331

Edelweiss UDQ1010SQI1V-41 4051202460754

Brown UDQ1010SQI1V-4S 4051202459543

KLEUREN
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TECHNISCHE TEKENINGEN

UDQ1010SQI1V


