
 

Stojící skStojící skřííňka pod umyvadlo pod deskuka pod umyvadlo pod desku RozmRozměrr VáhaVáha Objednací Objednací čísloíslo

1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a
krytu    

    

BarvyBarvy       

M36 Bílá satén mat lak M39 Nordická saténově bílá mat lak
M54 Almond Satin Matt M60 Taupe satén mat lak M92 Stone
šedá satén mat lak M97 Světle modrá mat lak M98 Noční
modrá satén mat lak

   

    

VariantaVarianta       

1338 x 570 mm LU9566

    

InfoboxInfobox   

Doporučujeme prostorově úsporný sifon # 005076, Deska není součástí objednávky, prosím objednejte
samostatně, Celková šířka včetně desky 1388 mm, Vnitřní vybavení je vestavěno již ve výrobě a nelze je doplnit
dodatečně., výškové nastavení integrováno v nožičkách (-5 mm + 20 mm), Nutné údaje pro objednání:, - vnitřní
vybavení ano / ne, - ořech 77 nebo javor 78

 

    

PPřísluíslušenstvíenství   

Přídavný model Vnitřní vybavení z masivního dřeva, pro skříňky
šířky 1338 mm 1338 mm UV9799

    

Vhodné produktyVhodné produkty   

Deska z masivního dřeva 1 deska s jedním výřezem, pro desky
pro skříňky pod umyvadlo, 1388 x 595 mm 1388 x 595 mm LU9461

Deska z kvarcitu 1 deska s jedním výřezem, pro desky pro
skříňky pod umyvadlo, 1388 x 595 mm 1388 x 595 mm LU9466

Prostorově úsporný sifon , 1 1/4" mm 1 1/4" mm 005076

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, bez plochy pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 600 x 400 mm

600 x 400 mm 037960

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, bez plochy pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 800 x 400 mm

800 x 400 mm 037980
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Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, s plochou pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 600 x 400 mm

600 x 400 mm 038060

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, s plochou pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 800 x 400 mm

800 x 400 mm 038080

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, bez plochy pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 500 x 350 mm

500 x 350 mm 037950

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, bez plochy pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 700 x 400 mm

700 x 400 mm 037970

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, s plochou pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 500 x 350 mm

500 x 350 mm 038050

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, s plochou pro
armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu,
včetně upevnění, 700 x 400 mm

700 x 400 mm 038070

Umyvadlová mísa broušená, bez přetoku, včetně
neuzavíratelného keramického ventilu, včetně upevnění,
oboustranný, 420 x 270 mm

420 x 270 mm 038142

    

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze
přímo na výrobku.
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