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Výlevka má ètyøí stavitelné nohy (jekl 40 x 40 mm), 
mùže být též pøipevnìna pomocí závìsné kotvící 
lišty (souèástí dodávky) na stìnu, nohy je možné 
zdemontovat. K výlevce je dodávána kompletní 
odpadová armatura JS 40 a pøepadová 
trubka 190 mm do spodního døezu. Souèástí je 
odnimatelný nerezový rošt. K výlevce je dodávána 
mechanická baterie pro 2 vody s otoèným 
raménkem. 

- pøipojení pro dvì vody 2x hadice s pøevleènou 
  maticí 3/8”

8710637 A1 Výlevka 500 x 600 senzor    19.995,- Kè
8710638 A1 Výlevka 500 x 700 senzor    19.995,- Kè

K napouštìní výlevky je použita mechanická baterie.
Spouštìní vody v umyvadlu je provádìno fotobuòkovým
senzorem. Míchání vody je automaticky regulováno 
termostatickým ventilem, který snadno pøístupný 
a regulovatelný zdola pod výlevkou. 
Souèástí dodávky není dálkový ovladaè pro nastavení 
dosahu snímaèe a dobu dobìhu.

- pøipojení vody : k termostatické baterii opatøené 
  zavitem 2x "1/2 
  ( teplá voda je oznaèena èervenou barvou )

Šíøka ............................................................ 500 mm
Hloubka ( linie )............................................ 600 mm
Výška .......................................................... 580 mm
Rozmìr vanièky výlevky .............. 400x400x200 mm
Velikost výpustného otvoru ....................... pr.90 mm 
Pøipojení na odpad od JS 40 .................. do 150 mm

8710635 A1 Výlevka 500 x 600 mm         11.995,- Kè
8710636 A1 Výlevka 500 x 700 mm         11.995,- Kè

8710633 A1 Výlevka 500 x 600                  7.490,- Kè

vrchní deskou a lisovanou vanièkou a odnímatelným roštem.
Provedení 4x výškovì stavitelné nohy (jekl 40 x 40 mm),
souèástí balení je výpustná armatura (bez sifonu) viz.foto.

Model v celonerezovém provedení s prolisovanou

Model v celonerezovém provedení s prolisovanou
vrchní deskou a lisovanou vanièkou a odnímatelným roštem.

Model v celonerezovém provedení s prolisovanou
vrchní deskou a lisovanou vanièkou a odnímatelným roštem.

Šíøka ............................................................ 500 mm
Hloubka ( linie ).................................. 600 a 700 mm
Výška ............................................... 850 až 900 mm
Rozmìr vanièky výlevky .............. 400x400x200 mm 
Rozmìr vanièky umyvadla .......... 440x280x140 mm  
Výška pøívodu vody ......................... 650 až 700 mm
Požadovaná výška odpadu JS 40 ... 180 až 250 mm
Napájení alka.baterií ............................ 4x 1,5V(AA)

Šíøka ............................................................ 500 mm
Hloubka ( linie ).................................. 600 a 700 mm
Výška ............................................... 850 až 900 mm
Rozmìr vanièky výlevky .............. 400x400x200 mm 
Rozmìr vanièky umyvadla .......... 440x280x140 mm   
Výška pøívodu vody ......................... 650 až 700 mm
Požadovaná výška odpadu JS 40 ... 180 až 250 mm

s bezdotykovou 
senzorovou baterií

s baterií 
bez senzoru

Popis

Popis

Popis

è.artiklu          název                                             Cena bez DPH

Nerezová kombinovaná výlevka 

Nerezová kombinovaná výlevka

Nerezová výlevka

è.artiklu          název                                             Cena bez DPH

è.artiklu          název                                             Cena bez DPH
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