
  

  

Wastafel, meubelwastafelWastafel, meubelwastafel AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

met kraanvlak, onderzijde geglazuurd, 800 mm    

    

KleurenKleuren       

00 Wit 08 Zwart    

    

VarianteVariante       

p met overloop 800 x 470 mm 21,800 kg 045480..00

p p p met overloop 800 x 470 mm 21,800 kg 045480..30

p zonder overloop 800 x 470 mm 21,800 kg 045480..41

p p p zonder overloop 800 x 470 mm 21,800 kg 045480..44

• met overloop 800 x 470 mm 21,800 kg 045480..60

• zonder overloop 800 x 470 mm 21,800 kg 045480..70

    

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.  

    

Accessory for ceramicsAccessory for ceramics   

Push-open ventiel für Waschtische mit Überlauf 0,400 kg 005052

Afvoerventiel voor wastafels zonder overloop 80 mm 0,400 kg 005038

OnderdeelOnderdeel   

Handdoekhouder vierkante buis 14 mm, chroom, voor wastafel
# 045480, 235080 755 mm 0,700 kg 003038

Designsifon 1,500 kg 005036

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Wastafel, meubelwastafel   # 045480..00 / 045480..30 /
045480..41 / 045480..44 / 045480..60 / 045480..70

|< 800 mm >|



Metalen console in hoogte verstelbaar +50 mm, voor wastafel #
045480, 235080, 003066

Wastafelonderbouw hangend 1 lade met indeling,
Binnenindeling bestaat uit glasindeling en kunststof boxen
(groot/klein), (ongeslepen), voor Vero # 045480, 750 x 445/363
mm

750 x 445/363 mm FO9555

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Voor Vero # 045480
(ongeslepen), 750 x 440 mm 750 x 440 mm KT6687

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 045480 (ongeslepen),
750 x 440 mm

750 x 440 mm KT6637

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, Voor Vero # 045480
(ongeslepen), 750 x 445 mm 750 x 445 mm DL6326

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, Voor Vero # 045480
(ongeslepen), 750 x 445 mm 750 x 445 mm DL6226

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, binnenindeling; bestaand
uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), Voor Vero # 045480
(ongeslepen), 750 x 443 mm

750 x 443 mm XL6045

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 045480 (ongeslepen),
750 x 443 mm

750 x 443 mm XL6345

Wastafelonderbouw hangend 1 open vak incl. handdoekhouder,
Voor Vero # 045480 (ongeslepen), 750 x 431 mm 750 x 431 mm VE6006

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, schuiflade, incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 045480 (ongeslepen),
750 x 431 mm

750 x 431 mm VE6106

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, Voor Vero # 045480 (ongeslepen),
750 x 431 mm

750 x 431 mm VE6206

    

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.

Wastafel, meubelwastafel   # 045480..00 / 045480..30 /
045480..41 / 045480..44 / 045480..60 / 045480..70

|< 800 mm >|


