
  

Håndvask, møbelhåndvaskHåndvask, møbelhåndvask DimensionDimension VægtVægt OrdrenummerOrdrenummer

med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 600 mm    

    

FarverFarver       

00 Hvid (Alpin) 08 Sort    

    

VarianterVarianter       

p med overløb 600 x 470 mm 17,900 kg 045460..00

p p p med overløb 600 x 470 mm 17,900 kg 045460..30

• med overløb 600 x 470 mm 17,900 kg 045460..60

    

Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer
du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.  

    

Tilbehør til porcelænTilbehør til porcelæn   

Push-open bundventil til håndvaske med overløb 0,400 kg 005052

TilbehørTilbehør   

Håndklædeholder firkantet 14mm, krom, til håndvask #
045460, 235060 550 mm 0,500 kg 003037

Vandlås 1,500 kg 005036

    

Matchende produkterMatchende produkter   

Metalstativ højde justerbar +50 mm, til håndvask # 045360,
045460, 235060, 003063

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe med ruminddeling,
Ruminddeling består af skillevægge i glas og boxe (stor/lille),
(ikke slebet), til Vero # 045460, 550 x 445/363 mm

550 x 445/363 mm FO9554

Vero Håndvask, møbelhåndvask   # 045460..00 / 045460..30 /
045460..60

|< 600 mm >|



Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero # 045460 (ikke
slebet), 550 x 440 mm 550 x 440 mm KT6686

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, til Vero # 045460 (ikke slebet), 550 x
440 mm

550 x 440 mm KT6636

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, til Vero # 045460 (ikke
slebet), 550 x 445 mm 550 x 445 mm DL6324

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Vero # 045460 (ikke
slebet), 550 x 445 mm 550 x 445 mm DL6224

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Ruminddeling; består af
glasinddeling og 2 bokse (stor/lille), til Vero # 045360, 045460
(ikke slebet), 550 x 443 mm

550 x 443 mm XL6044

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, til Vero # 045360, 045460 (ikke slebet),
550 x 443 mm

550 x 443 mm XL6344

Vægmonteret vaskeskab 1 hylde til håndklæder, til Vero #
045460 (ikke slebet), 550 x 431 mm 550 x 431 mm VE6004

Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, Skuffe inkl. udskæring for
vandlås, til Vero # 045460 (ikke slebet), 550 x 431 mm 550 x 431 mm VE6104

Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med
udskæring for vandlås, til Vero # 045460 (ikke slebet), 550 x
431 mm

550 x 431 mm VE6204

    

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved
specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.

Vero Håndvask, møbelhåndvask   # 045460..00 / 045460..30 /
045460..60

|< 600 mm >|


