
  

HåndvaskHåndvask DimensionDimension VægtVægt OrdrenummerOrdrenummer

til nedfældning, med overløb, med platform til hanehul, 560
mm    

    

FarverFarver       

00 Hvid (Alpin)    

    

VarianterVarianter       

p 560 x 465 mm 14,000 kg 0302560000

    

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.  

    

    

Matchende produkterMatchende produkter   

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1
nedfældningsvask i midten, 1000 x 550 mm

1000 x 550 mm KT6755

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, Bordplade med 1 udskæring, til 1
nedfældningsvask i midten, 1200 x 550 mm

1200 x 550 mm KT6756

Vægmonteret vaskeskab 4 skuffer, 1 topplade med 1 eller 2
udskæringer, Skuffer under vask er med udskæring for
vandlås, til 1 eller 2 vask(e), 1400 x 550 mm

1400 x 550 mm KT6757 B/L/R

Bordplade med skuffer til nedfældning- og topmonteret vask
Bordplade med 1 udskæring, 1 skuffe under bordplade, 1
blændplade under bordplade, 3 bæringer, 1500 x 565 mm

1500 x 565 mm DL6891 L/R

Bordplade med skuffer til nedfældning- og topmonteret vask
Bordplade med 1 udskæring, 1 skuffe under bordplade, 1
blændplade under bordplade, 3 bæringer, 1800 x 565 mm

1800 x 565 mm DL6892 L/R

Underskab til bordplade 1 høj skuffe, Ruminddeling; består af
glasinddeling og 2 bokse (stor/lille), 800 x 548 mm 800 x 548 mm XL6713

Underskab til bordplade 1 høj skuffe, Ruminddeling; består af
glasinddeling og 2 bokse (stor/lille), 1000 x 548 mm 1000 x 548 mm XL6715

Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 820 x 547 mm 820 x 547 mm LC6828

Underskab til bordplade 1 høj skuffe, 1020 x 547 mm 1020 x 547 mm LC6829
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Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade
med 1 udskæring, Min. bredde se vejledning bagerst i prislisten,
maks. bredde 2000 mm, Pris pr. sektion à 100 mm, Grundpris
op til 800 mm, 550 mm

550 mm LC096C

Bordplade til nedfældning- og topmonteret vask 1 bordplade
med 2 udskæringer, Min. bredde se vejledning bagerst i
prislisten, maks. bredde 2000 mm, Pris pr. sektion à 100 mm,
Grundpris op til 800 mm, 550 mm

550 mm LC097C

    

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.
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