BRODZIK, BRODZIKI (AKRYL), BRODZIKI, BRODZIKI PROSTOKĄTNE
ARCHITECTURA
INFORMACJE O PRODUKCIE
1 . POSITION

Nr artykułu

UDA9080ARA215V

Szerokość

800 mm

Wysokość

15 mm

Głębokość

15 mm

Długość

900 mm

Waga

12 kg

Opis

MetalRim
MetalRim
Informacje techniczne::
Powierzchnię antypoślizgową
VILBOGRIP (klasa
antypoślizgowości C) można
zamówić dla koloru 01., Przy
zastosowaniu armatury odpływowej
Viega nr kat. 634 100 można
zredukować wysokość montażu
brodzika o 30 mm. Uwaga: podany
system odpływowy nie odpowiada
normie EN 274., Wszystkie
brodziki w odcieniach Colorline
posiadają klasę
antypoślizgowości B., Brodziki w
nowych kolorach Colorline nie są
dostępne we wszystkich
wymiarach.
Pokrywa odpływu w kolorze białym
alpejskim (01), w przypadku barw
matowych pokrywa odpływu w
pasujących kolorach matowych.
Właściwości materiału mogą
spowodować niewielką różnicę w
kolorystyce pomiędzy pokrywą
odpływu a brodzikiem, zależnie od
padającego światła.
Nie objęte zakresem dostawy::
Wszystkie brodziki dostarczane są
bez podpory/nóżek., W przypadku
serii MetalRim z wysokością rantu
15 mm, zalecamy zastosowanie
uszczelnienia zespolonego w
obrębie konstrukcji posadzki pod
brodzikiem, zgodnie z normą ETAG
022, aby wykluczyć zawilgocenie
konstrukcji posadzki.
Średnica ø: 90 mm

Material

akryl
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Specification texts

Architectura; Brodzik; Wymiary: 900
x 800 x 15 mm; prostokątna;
MetalRim; akryl; MetalRim;
Pokrywa odpływu w kolorze białym
alpejskim (01), w przypadku barw
matowych pokrywa odpływu w
pasujących kolorach matowych.
Właściwości materiału mogą
spowodować niewielką różnicę w
kolorystyce pomiędzy pokrywą
odpływu a brodzikiem, zależnie od
padającego światła.; Nie objęte
zakresem dostawy:: Wszystkie
brodziki dostarczane są bez
podpory/nóżek., W przypadku serii
MetalRim z wysokością rantu 15
mm, zalecamy zastosowanie
uszczelnienia zespolonego w
obrębie konstrukcji posadzki pod
brodzikiem, zgodnie z normą ETAG
022, aby wykluczyć zawilgocenie
konstrukcji posadzki.; Średnica ø:
90 mm; Informacje techniczne::
Powierzchnię antypoślizgową
VILBOGRIP (klasa
antypoślizgowości C) można
zamówić dla koloru 01., Przy
zastosowaniu armatury odpływowej
Viega nr kat. 634 100 można
zredukować wysokość montażu
brodzika o 30 mm. Uwaga: podany
system odpływowy nie odpowiada
normie EN 274., Wszystkie
brodziki w odcieniach Colorline
posiadają klasę
antypoślizgowości B., Brodziki w
nowych kolorach Colorline nie są
dostępne we wszystkich
wymiarach.

KOLORY
biały (alpejski)

UDA9080ARA215V-01

4051202286378

Star White

UDA9080ARA215V-96

4051202289256
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UDA9080ARA215V
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