
Wastafel, meubelwastafelWastafel, meubelwastafel AfmetingenAfmetingen GewichtGewicht BestelnummerBestelnummer

met overloop, met kraanvlak, inclusief keramisch push-open
ventiel, onderzijde geglazuurd, 1230 mm    

    

KleurenKleuren       

00 Wit    

    

VarianteVariante       

p 1230 x 490 mm 35,800 kg 2344120000

p p p 1230 x 490 mm 35,800 kg 2344120030

p p 1230 x 490 mm 35,800 kg 2344120058

• 1230 x 490 mm 35,800 kg 2344120060

    

InfoboxInfobox   

voor de bevestiging van keramiek vanaf een lengte van 1200 mm zijn 2 wastafelbevestigingssets nodig.  

    

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   

Ruimtebesparende sifon 1 1/4" mm 0,400 kg 005076

Designsifon 1,500 kg 005036

    

Geschikte productenGeschikte producten   

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, voor Viu # 234412, 1220 x
481 mm 1220 x 481 mm LC6139

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, voor Viu # 234412, 1220 x 481 mm 1220 x 481 mm LC6309

Wastafelonderbouw staand 2 laden, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, voor Viu # 234412, 1220 x 481 mm 1220 x 481 mm LC6599

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, voor Viu # 234412, 1220 x
479 mm 1220 x 479 mm BR4214

Wastafel, meubelwastafel   # 2344120000 / 2344120030 /
2344120058 / 2344120060

|< 1230 mm >|



Wastafelonderbouw hangend 2 schuiflades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, voor Viu # 234412, 1220 x 479 mm 1220 x 479 mm BR4314

Wastafelonderbouw staand 2 laden, voor Viu # 234412, 1220 x
479 mm 1220 x 479 mm BR4514

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, voor Viu # 234412, 1210 x
478 mm 1210 x 478 mm XS4226

Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, voor Viu # 234412, 1210 x 478 mm 1210 x 478 mm XS4326

Wastafelonderbouw staand 2 laden, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, geïntegreerde potenset met
hoogteregeling, voor Viu # 234412, 1210 x 478 mm

1210 x 478 mm XS4526

Wastafelonderbouw hangend 1 lade, voor Viu # 234412, 1210 x
480 mm 1210 x 480 mm XV4036

Wastafelonderbouw hangend 2 schuiflades, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, voor Viu # 234412, 1210 x 480 mm 1210 x 480 mm XV4136

Wastafelonderbouw staand 2 laden, bovenste lade incl.
sifonuitsparing en schort, voor Viu # 234412, 1210 x 480 mm 1210 x 480 mm XV4304

    

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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