
REZERVOR INCASTRAT SYSTEM 21 MECH
COLECŢIA SYSTEM 0 & SYSTEM 2

CODUL PRODUSULUI: S97-064

Descrierea produsului

Sistem WC ascuns, pentru instalare uscată. Cadru durabil, îngust - doar 41 cm. Garantează o utilizare pe termen lung și fără
probleme. Caracteristici: - spălare activată mecanic - cadru WC din profil de otel vopsit pulbere 40 x 40 mm - frana in picioare -
Reglarea în 3 direcții a adâncimii cotului de evacuare permite pozitionarea acestuia în lateral sau în jos - picioare rotative vopsite cu
pulbere cu 4 pozitii - sistem intuitiv de suporturi de perete - supapă de umplere cu zgomot foarte redus - igiena sporita FRESH
SYSTEM - Racord de alimentare cu apă a rezervorului în 4 puncte (din dreapta sau sus dreapta și stânga sau sus stânga a
rezervorului). - suportă sistemul dublu de spălare: 2/4 litri, 3/5 litri (setări din fabrică) sau 3/6 litri - gamă largă de butoane de
actionare la alegere - instalarea butonului de actionare în partea de sus a rezervorului sau în față - codificarea culorilor pentru a
facilita procesul de instalare - 10 ani garanție la sistemul de WC ascuns - Garantie 10 ani la disponibilitatea pieselor de schimb

Date tehnice

Adâncime 15 - 20 cm
Admisie apă Pe partea dreaptă și deasupra, pe partea stângă și deasupra
Capac de toaletă inclus Nu
Culoare Albastru
Cum funcționează sistemul Mecanic
Garanție 10
Garanție pentru componentele de
cauciuc 10

Garanție pentru ramă 10
Garanție pentru rezervor 10
Garanție pentru valvă 10
Greutate brută 12,9 kg
Greutate netă 11,5 kg
Înălțime 113 - 133 cm
Kit de asamblare inclus Da
Lățime 41 cm



Material Otel, Plastic
Sistem de spălare Da

Sistemul încastrat se potrivește cu Toate vasele wc suspendate, butoanele de acţionare movi, intera, actis, stero, pilot,
presto, enter

Spălare 2-4l, 3-5l, 3-6l
Tipul de funcționare a sistemului Mecanic
Tipul ramei Pentru wc


