Zestaw sanitarny umywalka + miska WC z lejową
miską ustępową umieszczoną centralnie Franke
kod produktu: HDTX805M
kategoria: Kategorie produktów > Akcesoria > WC stal nierdzewna

Producent: Franke
Cena netto: 12 846,00 zł
Cena brutto: 15 800,58 zł
Kod QR:

Zestaw sanitarny do więzienia Franke
Materiał: stal szlachetna
Waga brutto: 63.50 kg
Waga netto: 40.00 kg
Kod materiałowy: stal szlachetna austenityczna 1.4301 V2A
Głębokość: 775.00 mm
Szerokość: 390.00 mm
Wysokość: 1,000.00 mm
Montaż: montaż na śruby gwintowane
Górna krawędź komory: 850.00 mm
Średnica odpływu: DN 50 / DN 100
Średnica dopływu: DN 15
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Szerokość obudowy: 390.00 mm
Materiał orurowania: stal szalchetna
Baterie samozamykające: mechaniczny
Średnica uchwytu na papier toaletowy: 153.00 mm
Długość wylewki: 83.00 mm
Baterie z wbudowanym perlatorem: nie
Rodzaje złączek odpływowych: zbiornik WC
Głębokość: 20.00 mm
Wysokość miski WC: 400.00 mm
Pozycja miski WC: na środku

Zestaw sanitarny "umywalka+miska WC" ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa,
do montażu tyłem do ściany, za którą znajduje się pomieszczenie serwisowe, ze zdalnymi
elektronicznymi elementami armatury montowanymi w pomieszczeniu serwisowym. Gwintowane
pręty do wandaloodpornego montażu od strony pomieszczenia serwisowego. Stojąca na
posadzce kolumna, grubość materiału 2 mm, podwyższona ścianka tylna ze zintergowaną
wylewką wody i przyciskiem uruchamiającym. Owalna niecka umywalki bezspoinowo połączona z
kolumną, syfon z tworzywa sztucznego, odpływ DN 40. Bezspoinowo wspawane zagłębienie do
przechowywania papieru toaletowego. Przyspawana lejowa miska WC ze stali szlachetnej,
grubość materiału 1,6 mm, z długim do podłogi fartuchem okalającym, umieszczenie miski WC
centralnie. Krawędź miski zabezpieczona przed ukryciem przedmiotów, wydajność spłukania
certyfikowana zgodnie z EN 997, odpływ tylny poziomy DN 100. Samozamykający zawór
przelotowy z uruchamianiem zdalnym do podłączenia do wody wstępnie zmieszanej lub wody
ziemnej , samoczynne zamykanie z zabezpieczeniem przed odbiciem. Podtynkowy zbiornik wody
z izolacją przed skraplaniem, stała wydajność spłukiwania (9 lub 6 l). Zestaw montażowy w
komplecie.
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