
   

SensoWash® Starck e bidetové sedátko pro Starck 2, Starck 3 aSensoWash® Starck e bidetové sedátko pro Starck 2, Starck 3 a
Darling New*Darling New* RozmRozměrr VáhaVáha Objednací Objednací čísloíslo

Hýžďová- Lady komfortní sprcha, Teplota vody a sedátka, pozice
trysek a intenzita proudu jsou indiv. nastavitelné,
Elektromotorické ovládání sedátka a víka, noční světlo, 2
individuálně nastavitelné uživatelské profily, včetně dálk.
ovládání, samočistící sprchová tryska, Vypínač, se skrytým
připojením, Rychlé odblokování: jednoduchá demontáž sedátka,
Integrováno jištění podle EN 1717, 220-240V 50/60Hz

   

    

BarvyBarvy       

00 Bílá    

    

VariantaVarianta       

370 x 532 mm 6,400 kg 610001002004300

    

InfoboxInfobox   

Při tvrdosti vody ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14° dH bzw. 24° fH) instalujte změkčovač vody  

    

    

Vhodné produktyVhodné produkty   

Závěsné WC pro SensoWash® klozet s hlubokým splachováním,
pouze ve spojení se SensoWash, včetně připojovacích prvků pro
SensoWash se skrytým připojením, včetně upevnění Durafix,
UWL třída 1, 370 x 625 mm

370 x 625 mm 254459

Závěsné WC pro SensoWash® klozet s hlubokým splachováním,
pouze ve spojení se SensoWash, včetně připojovacích prvků pro
SensoWash se skrytým připojením, včetně upevnění Durafix,
UWL třída 1, 370 x 620 mm

370 x 620 mm 222659

Stojící kombi WC pro SensoWash® pro připojení splachovací
nádrže (bez splachovací nádrže), klozet s hlubokým
splachováním, pouze ve spojení se SensoWash, včetně
připojovacích prvků pro SensoWash se skrytým připojením,
včetně upevnění, UWL třída 1, 370 x 705 mm

370 x 705 mm 214159

Stojící kombi WC pro SensoWash® pro připojení splachovací
nádrže (bez splachovací nádrže), klozet s hlubokým
splachováním, pouze ve spojení se SensoWash, včetně
připojovacích prvků pro SensoWash se skrytým připojením,
včetně upevnění, UWL třída 1, 370 x 725 mm

370 x 725 mm 212959

SensoWash® Starck e SensoWash® Starck e bidetové sedátko
pro Starck 2, Starck 3 a Darling New*   # 610001002004300

|< 370 mm >|



Závěsné WC pro SensoWash® klozet s hlubokým splachováním,
pouze ve spojení se SensoWash, včetně připojovacích prvků pro
SensoWash se skrytým připojením, včetně upevnění Durafix,
UWL třída 1, 375 x 620 mm

375 x 620 mm 253359

    

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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