
Instalacje sanitarne w zabudowie przed cian

Element do WC dostosowany do potrzeb osób niepe nosprawnych

Wyposa enie:
zob. str. 4.2.10

Element do WC ze zbiornikiem do sp ukiwania, dostosowany dla
potrzeb osób niepe nosprawnych, uruchamianie z przodu

Opis:
Element do WC Rada, dostosowany dla potrzeb osób niepe nosprawnych,
sk adaj cy si  z:
elementu do WC z uruchamianiem z przodu, dostosowanego dla potrzeb
osób niepe nosprawnych, mocowanie o 100 mm wy ej ni  artyku  nr
09 9000 03, samono ny, pokryty proszkowo stalowy stela , poddany
kontroli stanu technicznego (TÜV), do monta u suchego, 4 punkty
mocowania, ca kowity monta  wst pny, w czenie z nogami, uchwyt cienny i
materia  mocuj cy, szeroko : 525 mm, zakres  regulacji nóg od po ogi w
stanie surowym do górnej kraw dzi gotowej pod ogi:
0 200 mm, regulacja g boko ci, przednia kraw  elementu: 175 200
mm, sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciw tworzeniu si  rosy,  z
uniwersalnym systemem odprowadzania  dla sp uczki dwufunkcyjnej (9/
3L lub 6/3L), sp uczki „start stop“ lub 4,5 l lub sp uczki oszcz dno ciowej, z
ochron  konstrukcji dla rury sp uczkowej, z zaworem nape niaj cym dla
grupy armatur I, zawór k towy R 1/2", uk cz cy ust pu 90° DN 80/DN
100 mm z za lepk , system doprowadzaj cy o ca kowitej d ugo ci DN
80/180 mm, schemat ok adziny , 2 trzpienie przytrzymuj ce do WC M 12,
regulowane 180/230 mm z za lepk  i nakr tkami, instrukcja obs ugi, bez

yty uruchamiaj cej, opakowanie  karton.
Znak jako ci: DIN   3 K 184/I, KIWA

Dane techniczne:
Materia : Profile stalowe, ocynkowane/

lakierowane
Wysoko  x Szeroko  x G boko : 1185  x  525  x  175 200
Zbiornik do p ukania: 9/3 l lub 6/3l / 4,5l sp uczka

oszcz dno ciowa
Doprowadzanie wody: Zawór k towy 1“
System odprowadzaj cy: DN 80 / DN100
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