
   

  

  

ZávZávěsné WC Duravit Rimless®sné WC Duravit Rimless® RozmRozměrr VáhaVáha Objednací Objednací čísloíslo

rimless, klozet s hlubokým splachováním, pouze ve spojení se
SensoWash, včetně připojovacích prvků pro SensoWash se
skrytým připojením, včetně upevnění Durafix, EWL třída 1

   

    

BarvyBarvy       

00 Bílá 20 Hygienická bílá (antibakteriálně působící keramická
glazura)    

    

VariantaVarianta       

© 4,5 l 365 x 620 mm 28,200 kg 255059..00

    

InfoboxInfobox   

Durafix 2 pro skryté upevnění je součástí dodávky  

    

Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud
chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednací číslo "1".  

    

PPřísluíslušenstvíenství   

Připojovací sada v kombinaci se SensoWash, pro Geberit
Monolith WC-prvky 100692
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Připojovací sada v kombinaci se SensoWash, pro předstěnové
prvky s husím krkem pro napojení v nádržce 100691

Předinstalační sada v kombinaci se SensoWash, pro
předstěnové prvky s vodorovným nosným držákem bez
předinstalace/husího krku pro bidetové sedátko

005072

Protihluková sada pro závěsné WC 0,300 kg 005064

Upevnění pro závěsný bidet a závěsné WC Ø 12 x 180 mm 0,200 kg 006500

    

Vhodné produktyVhodné produkty   

Integrováno jištění podle EN 1717, se skrytým připojením,
včetně dálk. ovládání, Elektromotorické ovládání sedátka a
víka, Hýžďová- Lady komfortní sprcha, Teplota vody a sedátka,
pozice trysek a intenzita proudu jsou indiv. nastavitelné,
samočistící sprchová tryska, 2 individuálně nastavitelné
uživatelské profily, noční světlo, Rychlé odblokování:
jednoduchá demontáž sedátka, Vypínač, 220-240V 50/60Hz,
370 x 533 mm

370 x 533 mm 610300

se skrytým připojením, včetně dálk. ovládání, Uzamčení přes
dálkové ovládání, Hýžďová- Lady komfortní sprcha, Teplota
vody, pozice trysky a intenzita sprchovacího paprsku
individuálně nastavitelná., samočistící sprchová tryska, se
sklápěcí automatikou, noční světlo, Sedák odnímatelný jedním
pohybem ruky, Automatické vyprázdnění pří delším
nepoužívání, Vypínač, 365 x 540 mm

365 x 540 mm 611300

    

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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