
 

  

VanaVana RozmRozměrr VáhaVáha Objednací Objednací čísloíslo

obdélník, verze na zabudování, s vytvarovaným sklonem pro
záda na obou stranách vany, 5 mm sanitární akrylát    

    

BarvyBarvy       

00 Bílá    

    

VariantaVarianta       

Vana 1800 x 800 mm 39,000 kg 700314000000000

    

Vhodné nastaveníVhodné nastavení   

LED-barevné světlo s dálkovým ovládáním pro vany, (bílá -00,
chrom -10) 790840

Sound pro vany 791851

    

Vhodné produktyVhodné produkty   

Kotva vany pro upevnění a podpěru van a sprchovacích vaniček
ke stěně, 3 kusy, 790103

Těsnění k vaně pro zvukovou izolaci, délka: 3300 mm, 790104

Nohy pro vany a sprchové vaničky z akrylátu, s boční délkou >
1000 mm, 2 kusy, 790100

Kryt na vanu, 2 ks 800 x 450 mm, vhodný pro 2nd floor #
700076, Darling New # 700244, Daro # 700028, D-Code #
700101, Happy D.2 # 700314, Vero # 700135, Vero Air #
700413, 700415, 700416, 700417, 700418,

791828

Kryt na vanu, 2 ks, s výřezem pro sprchovou hadici 800 x 450
mm, vhodný pro 2nd floor # 700076, Darling New # 700244,
Daro # 700028, D-Code # 700101, Happy D.2 # 700314,

791829

Happy D.2 Vana   # 700314000000000 |< 1800 mm >|



Podložka šíje pro Happy D.2, Paiova 5, materiál: polyuretan,
bílá, 790009

Nosič vany pro # 700314, ***, 791474

Odpadní a přetoková armatura Quadroval s přítokem, chrom,
pro Happy D.2 vany, průměr odpadu 52 mm, *, délka bowdenu
700 mm,

791222

Odpadní a přetoková armatura Quadroval chrom, pro Happy D.2
vany, průměr odpadu 52 mm, délka bowdenu 700 mm, 791221

Odpadní a přetoková armatura Quadroval s přítokem na dně,
chrom, pro vany , **, průměr odpadu 52 mm, Délka bovdenu
1070 mm,

791226

Protihluková sada pro vany z akrylátu ****, Obsah: Zvuková
izolace-kotva vany, živičné rohože, stěnový profil, 791368

    

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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