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Akan Stelaż podtynkowy
do zabudowy lekkiej w
zestawie z przyciskiem
Cena

648,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

VSA 058V

Kod EAN

5907791147622

Producent

LAVEO

Opis produktu
Podtynkowy system instalacyjny SLIM to konstrukcja ramowa o grubości 10 cm do misek wiszących. Jest przydatny w
przypadku ograniczonej ilości miejsca. Stelaż do osadzania w konstrukcji płyt gipsowych. Konstrukcja ramy pozwala na
zakotwiczenie w konstrukcji ściany gipsowej lub na zainstalowanie przed ścianą. Jest to uniwersalny moduł do zawieszenia
miski z rozstawem śrub 180 i 230 mm. Rama z teleskopowymi nogami pozwala na dodatkową regulację wysokość muszli
klozetowej w zakresie 100 mm. Jakości ramy i jej wykończenie zapewniają długą żywotność. Zainstalowany moduł
zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania
dodatkowych elementów wzmacniających. System spłukiwania 6L lub 3L wody. Gwarantowana nośność – 400 kg. Jest
kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi ALCA.

Cechy produktu:
Szerokość 525 mm
Wysokość 1150-1390 mm
Głębokość 100-175 mm
Rodzaj stelaża Do WC
Rodzaj zabudowy Lekka
Rodzaj sterowania Mechaniczny
Podłączenie wody U góry po prawej
Możliwy do przyłączenia misko o rozstawie 180 mm
Możliwy do przyłączenia misko o osi 230 mm
Objętość spłukiwania 3/6 L
Regulacja objętości spłukiwania Tak
(min. 2 l/6,25 l
max. 3,25 l /7,5 l)
Pojemność zbiornika 10 l
Slim Tak
Cichy zawór napełniający Tak ( Rodzaj zbiornika Dwuczęściowy
Materiał wykonania zbiornika Kopolimer udarowy PP izolowany polistyrenem
Odporność na uszkodzenia i szok termiczny Tak
Wygłuszenie i zapobieganie kondensacji Tak
Udźwig 400 kg
Możliwy montaż narożny Tak
Wszystkie przyłącza w komplecie Tak
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Przycisk w zestawie Tak
Rodzaj przycisku Dwudzielny
Wymiary przycisku 26x165x11 mm
Materiał wykonania ABS
Wykończenie Chrom
Serwis dojazdowy Tak
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