
NEREZ UMYVADLA A KOL.OVLÁDÁNÍ

Umyvadlo je pøipevnìno dvìma šrouby 
ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm)
Spouštìní vody je provádìno vychýlením 
kolen. páky. Souèástí dodávky nejsou
kotvící šrouby a sifon. 

- pøívod pro jednu vodu 1x vnitøní závit 1/2"
- pøipojení pro dvì vody 2x hadice 550 mm s pøevleènou maticí 3/4" 

Umyvadlo je pøipevnìno dvìma šrouby 
ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm)
Spouštìní vody je provádìno vychýlením 
kolen. páky. Souèástí dodávky nejsou
kotvící šrouby a sifon. 

- pøívod pro jednu vodu 1x vnitøní závit 1/2"
- pøipojení pro dvì vody 2x hadice 550 mm s pøevleènou maticí 3/4" 

Umyvadlo je pøipevnìno ètyømi šrouby 
ke stìnì (upevòovací otvory prùm. 7 mm)
Spouštìní vody je provádìno vychýlením 
kolen. páky. Kolenová páka je pøipevnìna 
k šikmé nerezové ploše ve spodní èásti 
umyvadla tøemy šrouby M5. 
Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby a sifon. 

* výška zadní strany bez lemu
- pøívod pro jednu vodu 1x vnitøní závit 1/2"
- pøipojení pro dvì vody 2x hadice 550 mm s pøevleènou maticí 3/4" 

8710620 A1 N ýlisek
                                                   Volitelné kolenové ovládání:
9790948 A1 Páka - 1 voda + výstup. raménko   1.500,- Kè
9790950 A1 Baterie kolenová 2x voda kompl.    2.290,- Kè

erezové umyvadlo v             1.750,- Kè

8710621 A1 Nerezové umyvadlo výlisek            2.100,- Kè
                                                   Volitelné kolenové ovládání:
9790948 A1 Páka - 1 voda + výstup. raménko   1.500,- Kè
9790950 A1 Baterie kolenová 2x voda kompl.    2.290,- Kè

8710622 A1 Nerezové umyvadlo výlisek            2.690,- Kè
                                                   Volitelné kolenové ovládání:
9790948 A1 Páka - 1 voda + výstup. raménko   1.500,- Kè
9790950 A1 Baterie kolenová 2x voda kompl.    2.290,- Kè

9790950 A1 Baterie kolenová 2x voda kompl.                     2.290,- Kè
9790990 A1 Baterie kolen. 2x voda kompl.(se zpoždìním) 2.990,- Kè

                                                                            Volitelné pøíslušenství:
9790920 A   Ramínko napouš�.1/2" M 200 mm                 490,- Kè
9790948 A   Páka - 1 voda + výstup. raménko               1.500,- Kè
9790949 A   Kostka smìšovací 3/8"                                  890,- Kè

(1.)
(2.)
(3.)

Kolenová baterie je pøipevòována pomocí 
talíøku se tøemi otvory prùmì. 6 mm,
nebo po odejmutí talíøku šroubem se 
závitem  M10 x 10 mm.
Souèástí dodávky nejsou kotvící šrouby. 

1.                                  2.                                                  3.

Popis

Popis

Popis

Popis

è.artiklu           název                                                      Cena bez DPH

è.artiklu           název                                                                           Cena bez DPH

Baterie kolenová 

Nerezové umyvadlo výlisek 01

Nerezové umyvadlo výlisek 02

Nerezové umyvadlo výlisek 03

201

è.artiklu           název                                                      Cena bez DPH

è.artiklu           název                                                      Cena bez DPH

Šíøka ......................... 380 mm
Hloubka ( linie )......... 290 mm
Výška ........................130 mm 

Šíøka ......................... 480 mm
Hloubka ( linie )......... 325 mm
Výška ........................130 mm

Šíøka ......................... 400 mm
Hloubka ( linie ).......... 320 mm
Výška .................130/*190 mm 
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