
 

 

Dvojumyvadlo, dvojumyvadlo do nábytkuDvojumyvadlo, dvojumyvadlo do nábytku RozmRozměrr VáhaVáha Objednací Objednací čísloíslo

s přetokem, s plochou pro armaturu, 1300 mm    

    

BarvyBarvy       

00 Bílá    

    

VariantaVarianta       

p 1300 x 490 mm 37,500 kg 2336130000

p p p 1300 x 490 mm 37,500 kg 2336130030

• 1300 x 490 mm 37,500 kg 2336130060

    

InfoboxInfobox   

V kombinaci se stojícím sloupem a polosloupem jsou vždy zapotřebí 2 sloupy  

    

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   

Prostorově úsporný sifon 1 1/4" mm 0,400 kg 005076

    

ME by Starck Dvojumyvadlo, dvojumyvadlo do nábytku   #
2336130000 / 2336130030 / 2336130060

|< 1300 mm >|



Vhodné produktyVhodné produkty   

Sloup pro # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612,
233610, 233683, 233663, 175 x 210 mm 175 x 210 mm 085839

Polosloup pro # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612,
233610, 233683, 233663, 170 x 300 mm 170 x 300 mm 085840

Skříňka pod umyvadlo závěsná se 2 zásuvkami, vnitřní zásuvka
včetně výřezu pro sifon a krytu, pro ME by Starck # 233613,
1290 x 481 mm

1290 x 481 mm LC6258

Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky , vnitřní zásuvka
včetně výřezu pro sifon a krytu, pro ME by Starck # 233613,
1290 x 481 mm

1290 x 481 mm LC6259

Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka
včetně výřezu pro sifon a krytu, pro ME by Starck # 233613,
1270 x 475 mm

1270 x 475 mm KT6432

Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky , vnitřní zásuvka
včetně výřezu pro sifon a krytu, pro ME by Starck # 233613,
1270 x 475 mm

1270 x 475 mm KT6433

    

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

ME by Starck Dvojumyvadlo, dvojumyvadlo do nábytku   #
2336130000 / 2336130030 / 2336130060

|< 1300 mm >|


