
 

Umyvadlo do nábytku c-bonded se skUmyvadlo do nábytku c-bonded se skřííňkou závkou závěsnousnou RozmRozměrr VáhaVáha Objednací Objednací čísloíslo

1 zásuvka, bez přetoku, s plochou pro armaturu, včetně
neuzavíratelného keramického ventilu, včetně prostorově
úsporného sifonu

   

    

BarvyBarvy       

M03 Jade vysoce lesklý lak M07 Concrete Grey Matt Decor M09
Light Blue Matt Decor M10 Meruňka vysoce lesklá lak M11
Cashmere Oak M12 Dub kartáčovaný dýha z pravého dřeva M13
Americký ořech dýha z pravého dřeva M14 Terra dekor M18
Bílá matná dekor M20 Meruňka hedvábně matná lak M21
Walnut Dark Decor M22 Bílá vysoce lesklá dekor M27 Bílý šeřík
vysoce lesklý lak M31 Pine silver dekor M38 Dolomiti šedá
vysoce lesklá lak M40 Černá vysoce lesklá lak M43 Bazaltová
matná dekor M47 Stone modrá vysoce lesklá lak M49 Grafitová
matná dekor M51 Pine Terra dekor M52 Evropský dub dekor
M53 Kaštan tmavý dekor M61 Olivově hnědá vysoce lesklá lak
M69 Ořech kartáčovaný dýha z pravého dřeva M71
Středozemský dub dýha z pravého dřeva M72 Dub tmavý
kartáčovaný dýha z pravého dřeva M73 Tessinská třešeň dekor
M75 Len dekor M79 Ořech přírodní dekor M85 Bílá vysoce
lesklá lak M86 Cappuccino vysoce lesklá lak M87 Bílý šeřík
hedvábně matný lak M89 Flannel šeávysoce lesklá lak M90
Flannel Grey Satin Matt Lacquer M91 Taupe Decor

   

    

VariantaVarianta       

včetně nábytkového umyvadla Vero Air 1000 x 480 mm LC6918 N/O/T

    

InfoboxInfobox   

Tento produkt je dostupný pouze v kombinaci keramiky Vero Air a nábytkem L-Cube, Skříňka je pevně slepena s
umyvadlem a dodávána jako komplet, Nábytková umyvadla nejsou k dostání s WonderGliss, Keramika je navíc
připevněna ke zdi přiloženými upevňujícími úhly. Šrouby k úhlům nejsou součástí dodávky. Dbejte prosím
montážního návodu, Vnitřní vybavení je vestavěno již ve výrobě a nelze je doplnit dodatečně., Údaje důležité pro
objednání:, - vnitřní vybavení ano / ne, - ořech 77 nebo javor 78, - varianta otvoru pro armaturu (N = bez otvoru, O =
s jedním otvorem, T = se třemi otvory)

 

    

PPřísluíslušenstvíenství   

Přídavný model Vnitřní vybavení v barvě Javor nebo Ořech
masiv, pro skříňky šířky 1000 mm 1000 mm UV9928

    

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

L-Cube Umyvadlo do nábytku c-bonded se skříňkou závěsnou   #
LC6918 N/O/T

|< 1000 mm >|


