
Montážne rámy - WC
SLR 03, 03N, 03Z, 21

Vlastnosti
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SLR 03
 rám určený do murovanej priečky
 je určený pre závesné WC a splachovač, ktorý je umiestnený
 v priestore nad WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, 
 SLW 03PA, SLP 05)
 päťbodový systém pre upevnenie nerezových WC
 možnosť použitia pri pevnej rozteči 180 alebo 230 mm
 kovová rámová konštrukcia s modrou povrchovou úpravou  
 práškové lakovanie
 nastaviteľná výška 1120 - 1290 mm
 nastaviteľná hĺbka 155 - 235 mm
 montážne skrutky M10, držiak odpadu s pripojovacou sadou
 Ø 50 mm a držiak odpadu s kolenom Ø 110 mm 

Rozmery

Špecifikácia dodávky

SLR 03  -  obj. č. 08030   montážny rám pre závesné WC a splachovač, ktorý je umiestnený v priestore nad WC 
    

SLR 03



Vlastnosti
SLR 03N
 je určený pre sadrokartónové konštrukcie
 je určený pre závesné WC a splachovač, ktorý je umiestnený
 v priestore nad WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, 
 SLW 03PA)
 možnosť použitia do osových vzdialeností CW profilov 
 420 až 600 mm
 možnosť použitia pri pevnej rozteči 180 alebo 230 mm,
 samostatný diel pre pripevnenie senzora musí byť
 namontovaný v takej výške, aby pri odklopenom veku  
 WC misy nedošlo k prekrytiu priezoru v nerezovom kryte  
 splachovača
 montážne skrutky M12, držiak odpadu Ø 110 mm a držiak 
 prívodu vody Ø 40 mm

Rozmery

Špecifikácia dodávky

SLR 03N  -  obj. č. 08031   montážny rám do sadrokartónu pre závesné WC a splachovač, ktorý je umiestnený 
    v priestore nad misou, montážne skrutky M12

SLR 03N
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Vlastnosti
SLR 03Z
 rám určený do murovanej priečky
 je určený pre závesné WC pri pevnej rozteči 180 mm
 držiak odpadu je posuvný vo vertikálnom smere
 montážne skrutky M12, držiak odpadu Ø 110 mm

Rozmery

Špecifikácia dodávky

SLR 03Z  -  obj. č. 08033   montážny rám pre závesné WC, montážne skrutky M12

SLR 03Z
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SLR 21

SLR 21
 rám určený do sadrokartónových konštrukcií, pre ukotvenie  
 na zem a do zadnej steny
 je určený pre WC a splachovacie tlačidlá (mechanická,  
 infračervená a kapacitné dotyková)
 päťbodový systém pre upevnenie nerezových WC
 kovová rámová konštrukcia s modrou povrchovou úpravou  
 práškové lakovanie
 nastaviteľná výška 1120 - 1290 mm
 nastaviteľná hĺbka 155 - 235 mm
 montážne skrutky M10, držiak odpadu s pripojovacou sadou 
 Ø 50 mm a držiak odpadu s kolenom Ø 110 mm 

SLR 21 - obj. č. 08210 montážny rám do sadrokartónových konštrukcií, pre ukotvenie na zem a do zadnej   
    steny, pre uchytenie WC a splachovacie tlačidlá, úchytový materiál, odpadové  koleno

Vlastnosti

Rozmery

Špecifikácia dodávky


