
 

 

Håndvask, møbelhåndvaskHåndvask, møbelhåndvask DimensionDimension VægtVægt OrdrenummerOrdrenummer

med platform til hanehul, 1200 mm    

    

FarverFarver       

00 Hvid (Alpin) 08 Sort    

    

VarianterVarianter       

p _ _ p med overløb 1200 x 470 mm 33,500 kg 045412..24

    

InfoboxInfobox   

For at montere håndvaske fra størrelse 1000 mm er det nødvendigt med 2 sæt monteringsbolte til håndvaske
#6951000000, Anbefales i forbindelse med 2 et-grebsarmaturer, I forbindelse med bundventil anbefales armatur
med maks. 7,5L/min, Afstand mellem hanehuller ved # 045412, 235012 er 565mm, # 045410, 235010 465mm til
anvendelse af to-huls armaturer

 

    

Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer
du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.  

    

Tilbehør til porcelænTilbehør til porcelæn   

Push-open bundventil til håndvaske med overløb 0,400 kg 005052

TilbehørTilbehør   

Håndklædeholder firkantet 14mm, krom 1150 mm 0,800 kg 003033

Bundventil med kappe til håndvaske uden overløb 80 mm 0,400 kg 005038

Vandlås 1,500 kg 005036

    

Matchende produkterMatchende produkter   

Vero Håndvask, møbelhåndvask   # 045412..24 |< 1200 mm >|



Metalstativ højde justerbar +50 mm, til håndvask # 045412,
235012, 003074

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe med ruminddeling,
Ruminddeling består af skillevægge i glas og boxe (stor/lille),
(ikke slebet), til Vero # 045412, 1150 x 445/363 mm

1150 x 445/363 mm FO9557

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero # 045412 (ikke
slebet), 1150 x 440 mm 1150 x 440 mm KT6689

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, til Vero # 045412 (ikke slebet), 1150 x
440 mm

1150 x 440 mm KT6639

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, til Vero # 045412 (ikke
slebet), 1150 x 445 mm 1150 x 445 mm DL6328

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero # 045412 (ikke
slebet), 1150 x 445 mm 1150 x 445 mm DL6228

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Ruminddeling; består af
glasinddeling og 2 bokse (stor/lille), til Vero # 045412 (ikke
slebet), 1150 x 443 mm

1150 x 443 mm XL6047

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, til Vero # 045412 (ikke slebet), 1150 x
443 mm

1150 x 443 mm XL6347

Vægmonteret vaskeskab 1 hylde til håndklæder, til Vero #
045412 (ikke slebet), 1150 x 431 mm 1150 x 431 mm VE6008

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Skuffe inkl. udskæring for
vandlås, til Vero # 045412 (ikke slebet), 1150 x 431 mm 1150 x 431 mm VE6108

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, til Vero # 045412 (ikke slebet), 1150 x
431 mm

1150 x 431 mm VE6208

    

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved
specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.

Vero Håndvask, møbelhåndvask   # 045412..24 |< 1200 mm >|


