
AQUA 42 MECH L BOX
KOLEKCJA AQUA SERIA 4

KOD PRODUKTU S97-051

CENA KATALOGOWA 713,00 zł

Opis produktu

Stelaż podtynkowy do WC, do zabudowy suchej, o niskiej zabudowie do 92 cm. Dedykowany jest do miejsc o obniżonej wysokości
np. pod skosy lub pod parapety. Wytrzymały, wąski stelaż - tylko 41 cm. Gwarantuje długoletnie i bezproblemowe użytkowanie.
Cechy:
- spłukiwanie mechaniczne
- rama wykonana z profili 40 x 40 mm
- hamulec w stopie stelaża
- kolano odpływowe z możliwością ustawienia na bok i do dołu z 3 stopniową regulacją głębokości
- malowane proszkowo, obrotowe stopy stelaża z 4 pozycjami montażu
- intuicyjny system mocowania do ściany
- ultra cichy zawór napełniający z mosiężną końcówką przyłączeniową, z certyfikatem NF
- higieniczny SYSTEM FRESH
- montaż przycisku spłukującego od góry lub od przodu
- możliwość podłączenia wody do zbiornika w 4 punktach z prawej (od boku, od góry) z lewej (od boku, od góry)
- przystosowany do dwudzielnego systemu spłukiwania: 2/4L, 3/5l (ustawienia fabryczne) lub 3l/6l
- oznaczenia kolorystyczne ułatwiające instalację
- szeroki wybór przycisków
- 10 lat gwarancji na stelaż podtynkowy
- 10 lat gwarancji na dostępność części zamiennych

Dane techniczne

Doprowadzenie wody Z prawego z boku i od góry, z lewego boku i od góry,
Głębokość 15 – 20 cm
Gwarancja na elementy gumowe 10 lat
Gwarancja na ramę 10 lat
Gwarancja na zawory 10 lat
Gwarancja na zbiornik 10 lat

http://www.cersanit.com.pl/ceramika-i-wyposazenie/4_aqua,121.html


Kolor Niebieski
Materiał/tworzywo Plastik, Stal
Rodzaj stelaża Do wc
Rodzaj zabudowy Lekka
Spłukiwanie 2-4l, 3-5l (fabryczne), 3-6l
Sposób działania systemu Mechaniczny

Stelaż pasuje do Wszystkich misek wiszących, przycisków mechanicznych: movi, intera, actis, stero, pilot,
presto, enter, torro, link, galaxy, vector

System z funkcją odświeżania Tak
Szerokość 41 cm
Typ zestawu Solo
Waga brutto 11,6 kg
Waga netto 10,5 kg
Wysokość 92-112 cm
Zestaw montażowy w komplecie Tak
Kod EAN 5902115757297
Indeks produktu COAF1000996560


