
TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni 750, wysokość montażowa

750 mm

Numer artykułu: 9300291

Opis:

Moduł WC z instalacją przycisków spłukujących „easy fit”. Do mocowania na kształtownikach stalowych TECEprofil lub

do montażu w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.

Spłuczka Uni 750 do uruchamiania od góry:

• bezpieczny zbiornik wykonany z tworzywa odpornego na uderzania, przetestowany zgodnie z normą EN 14055

• spłuczka kompletnie zmontowana i zaplombowana

• przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu

• pojemność zbiornika 8 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości

spłukiwanej wody 4,5 litra; w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość

wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego

• izolacja przeciw skraplaniu wody

• do przycisków spłukujących TECE i armatury WC

• spłukiwanie jedną lub dwoma ilościami wody

• instalacja przycisków spłukujących „easy fit”

• tunel instalacyjny może zostać skrócony bez użycia narzędzi

• cichy zawór napełniający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109

Rama stelaża:

• samonośna, malowana proszkowo

• dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12

• kolano odpływowe do WC DN 90 z adapterem przyłączeniowym DN 90/100, wykonane z PP

• adapter przyłączeniowy umożliwia poziome odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej

• kpl. króćców przyłączeniowych do montażu ceramiki

• szablon montażowy z puszką przyłączeniową

Możliwość podwyższonego mocowania ceramiki na wysokości siedzenia 48 cm zgodnie z niemiecką normą DIN 18040-1 (DIN

18040-1: Konstrukcja dostępnych budynków - Zasady projektowania - Część 1: budynki użyteczności publicznej).

Dane sprzedaży:

Nazwa produktu: TECEprofil stelaż WC ze spłuczką Uni 750, wysokość montażowa 750 mm

Grupa towarowa: 905

Grupa asortymentowa: 2009050010
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1 9820633 Spłuczka Uni 750

2 9820040 Zestaw montażowy do spłuczki

3 9820015 Uszczelka do kolana spustowego

4 9820134 Kolano odpływowe do WC DN 90 ( PP)

5 9820139 Uszczelka do kolana odpływowego WC/adaptera

6 9820348 Uchwyt do kolan (prod. od 04.2017), komplet

7 9820136 Redukcja DN 90/DN 100 (PP)

8 9820447 Hamulec z nakrętką do stopki montażowej

9 9820335 Podpora stopki (bez stopki i hamulca)

10 9820332 Stopka stelaża z zatrzaskiem lewa

11 9820333 Stopka stelaża z zatrzaskiem prawa

12 9820592 Szablon montażowy z puszką do wykonania

przyłączawodnego i elektrycznego toalety myjącej

do spłuczki Uni 750

13 9820057 Kpl. króćców przyłączeniowych wraz z zatyczkami,

do montażu ceramiki

14 9820043 Zestaw montażowy do stelaża WC (materiały

montażowe, itd.)

15 9820634 Mocowanie ścienne z szybką regulacją głębokości
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